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> Наместо 
предговор

Ајде да зборуваме за интегритетот! Тоа беше многу 
едноставен повик, на кој, како што се покажа, не 
може да се даде едноставен одговор.
Преку интервјуа со 24 новинари од Западен Балкан, 
се обидовме да одговориме на прашањето што е 
интегритет во новинарството, која е цената на непри-
фаќањето на отстапување, дали се раководат со јавен 
интерес и колку е изменета борбата да се известува 
според стандардите на професијата со појавата на 
социјалните мрежи.
Новинарите и новинарките ги избравме врз основа на 
нивната досегашна работа, бескомпромисна посве-
теност на професионалните стандарди во најтешките 
услови – како што се војната на југословенските 
простори, животот под диктаторски или авторитарни 
режими, известувања за организираниот криминал. 
Затоа во оваа публикација нема класичен блок на 
наслови – тој им припаѓа на нашите соговорници и 
соговорнички.
На страниците што следат нема да ги најдете сите 
„дежурни виновници”, за некои од нив веројатно 
никогаш не сте ни слушнале. Сакавме да им дадеме 
простор на оние кои не се често присутни во јавноста 
со својот лик и став, но истовремено да обединиме 
различни генерации, новинари од различни медиуми, 
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кои се занимаваат со различни теми. Иако живеат и 
работат во шест земји, нивните основни проблеми 
се насекаде исти: нетранспарентност, недостапност 
на јавни информации, притисоци од сопствениците, 
политичарите, големи огласувачи.
Нашата цел беше да дадеме мал увид во дилемите што 
ги имаат медиумските професионалци во нивната 
работа, да покажеме со какви предизвици се соочу-
ваат, дали се секогаш спремни да одговорат на нив 
и дали имаат поддршка во редакциите. Дали поми-
слиле дека е доста и дека не можат повеќе да издржат? 
Зошто останаа после тоа? Разговаравме и за вечните 
теми, како што се објективноста и активизмот.
Новинарството не остава многу простор за разговори 
за самиот себе бидејќи неговата главна цел е борба 
за интересот на општеството, поради што новинарот 
секогаш ја става јавноста пред себе си. Затоа е предиз-
вик да се разговара со новинарите за проблемите со 
кои се соочуваат и како се справуваат со нив.
Некаде успеавме повеќе, некаде помалку. Но, сосема е 
сигурно дека читателот ќе биде во дилема по послед-
ното интервју, бидејќи скоро ниту на едно прашање 
што го повторувавме од интервју до интервју не доби 
ист одговор.
Во таа разновидност е и шармот на новинарството.

Жарка Радоја
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> Интегритет и 
авторство на 

Западен Балкан

Времето на реализација на проектот „Интегритет 
и авторство во Западен Балкан” не можеше да биде 
полошо, а истовремено ни подобро: среде панде-
мијата Ковид многу активности не можеа да бидат 
организирани во „нормални” околности, но во исто 
време овој период беше (и сè уште е) за сите разбир-
лив и видлив оглед за новинарскиот интегритет.
Токму во овој момент новинарите од целиот регион, 
како и од целиот свет, имаа можност да покажат и да 
прикажат дали се тука за да работат во јавен инте-
рес – без оглед на цената, или да седат во редакциите 
само за да, под натпис „вонредна состојба”, слепо ги 
пренесуваат изјавите на службените лица и нивните 
наредби, без каков и да е критички осврт. Фактот дека 
во некои земји во регионот на крајот на првиот бран 
од Ковид се одржаа избори, дополнително ги засили 
тензиите на јавната сцена: со веќе напнатата поли-
тичка ситуација, сега тука беше Ковид, статистиките, 
економската криза, целосно нарушените меѓународни 
односи, теории на заговор, улични немири и воопшто 
сето она што претставува големо искушение за извес-
тувањето или анализата.
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Овие и слични теми доминираа во текот на десетте 
предавања од искусни новинари, медиумски експерти 
и професори, така и во трудовите на учесниците: 
предавањата, навистина, беа одржани преку апли-
кацијата ЗУМ (ZOOM), трудовите беа методолошки 
поскромни отколку што првично беше планирано, но 
може да се каже дека историјата се случуваше додека 
зборувавме за неа и дека се одржа практична вежба за 
„нова нормалност”, каква и да беше на крајот.

Во просторијата каде што луѓето сложно 
одржуваат заговор за тишина, еден збор 
вистина звучи како истрел од пиштол.

Чеслав Милош, писател

Иако зборот „интегритет” се спомнува во сите учеб-
ници по новинарство, а дефиниции има многу, на 
крајот работата се сведува на фактот дека станува 
збор за немолчењето и вистината: инаку сложен тер-
мин, така се сведува на тоа што е во суштина. Нови-
нар со интегритет, пред сè, не молчи – не молчи пред 
автократската власт, злосторствата, пред криминалот, 
кражбите, национализмот; не молчи пред неправдата, 
силата, дискриминацијата, виктимизацијата.
Во теорија, на новинарски тренинзи и „училишта” 
ова не е доведува во прашање, практично се подраз-
бира. Меѓутоа, на терен, во редакциите, тишината сè 
повеќе станува модус операнди, како за уредниците, 
така и за новинарите. Се молчи токму за темите кои 
најдиректно ги засегаат граѓаните и граѓанките – не 
само за одговорноста за воените дејства на овие 
простори, туку и за растечката сиромаштија, состој-
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бата во болниците и училиштата, улогата на црквите 
и верските заедници во политичките движења, луѓето 
со инвалидитет и нивните проблеми, недостатоците 
на системот за социјална заштита... воопшто, за сите 
теми кои подразбираат повикување на одговорност за 
многу конкретни луѓе на многу конкретни функции.
Тишината, сепак, не е најопасна. Многу е помалигна 
– и неверојатно распространета поради сеприсут-
ниот Интернет и социјалните мрежи – појавата на 
таканареченото спинување: „пресвртување” теми, 
пренасочување на вниманието на јавноста, „прилаго-
дување” на вистината. Овдешните политичари се пот-
пираат на спинувањето до тој степен да во регионот 
активно дејствува неколку многу искусни и способни 
„спин-доктори”, луѓе специјализирани за таа актив-
ност, кои многу скапо ги наплатуваат своите услуги.
Благодарејќи на тоа, безброј пати се случило токму во 
време на некој политички или корупциски скандал да 
се откријат бројни педофили, да се изврши прељуба 
или масовна тепачка, или некој XY политичар да 
изјави или направи глупост од такви димензии и тоа 
да ги „запали мрежите” и има улога на онаа позната 
„коска” околу која луѓето виртуелно ќе се грабат и 
така ќе се заборави која е вистинската, најважната 
тема во тој момент.
Од друга страна, адаптацијата или нецелосното 
презентирање на фактите во медиумите е исто така 
широко распространета. Иако професионалните 
стандарди подразбираат дека новинарите објаву-
ваат СÈ што може да влијае на односот на читате-
лите и гледачите, повеќе од честопати се случува 
„соодветно” да се премолчи нешто што фрла сосема 
поинакво светло на случајот. Така, се случува прет-
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ставниците на власта да ги коментираат потезите 
и соопштенијата на опозицијата, без претходно да 
објават што всушност коментираат. Се случува во 
медиумската потера против оваа или таа личност 
да нема ни збор за ставот на таа личност, нејзината 
страна на приказната, нејзината реакција. Исто така, 
не недостасуваат ни ситуации во кои медиумите само 
ги „пренесуваат” зборовите на државните функцио-
нери, воените злосторници, осудениците и нивните 
семејства – целосно некритички, без никакво огра-
дување, без никаков обид да се разгледа темата од 
повеќе агли.
Во српските медиуми, во последниве години, се 
вкорени обичајот „да се префрли фокусот” од една 
тема кон лицето кое ја иницираше темата: оние што 
откриле афера, иницирале граѓански протест, посо-
чиле на нерегуларност во медиумите или изборниот 
процес, оние кои на каков било начин го кренале 
својот глас против начинот на кој владее сегашната 
политичка елита – со сигурност можат да очекуваат 
дека во следните неколку дена ќе ги развлекуваат 
низ медиумите, дека ќе се зборува за нивната при-
ватност, дека сè ќе се извлече од архивите и потоа ќе 
се организираат пригодни видео-снимки од нивните 
јавни настапи, дека тие ќе бидат обвинети за обид на 
државен удар, атентат, рушење на системот. Таквата 
стрелба предизвикува бука доволна да ја „замолчи” 
темата поради која сè започна, а истовремено да се 
дискредитираат, таргетираат и дисквалификуваат 
луѓето кои ја иницирале.
Во сето ова не се воздржува од ништо: од објавување 
информации за нечии деца, сопруги и љубовници, 
преку здравствени досиеја, до монтирани фотогра-
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фии и видео-снимки. Сето ова остава длабоки траги 
врз социјалниот статус, кредибилитетот, па дури и 
врз здравјето на луѓето за кои се известува, што го 
нарушува основниот не само новинарски, туку и 
човечки принцип – не прави зло.
Прашањето над сите прашања е: зошто новинарите 
го прават сето ова? Наредбите, се разбира, им доаѓаат 
од кругови на политичката или финансиската моќ, 
преку спин-доктори и уредници, но – за што им е 
тоа во животот? Што го тера човекот свесно да лаже, 
да прилагодува и „фризира” факти? Што го тера да, 
во момент на здрава свест, буквално уништи нечиј 
живот, или барем да го доведе во опасност?

Не трошете време на расправи за тоа каков 
треба да биде добриот човек. Едноставно, 
биди таков човек.

Марко Аврелиј, римски император и филозоф

 
Некои новинари тврдат како им е јасно дека грешат, 
се чувствуваат лошо, тешко им е да продолжат, но 
дека „имаат деца”, „имаат кредит”, „немаат алтер-
натива”. Тоа се сè валидни аргументи, но повеќе од 
недоволни за да се оправдаат ефектите од ваквото 
известување. Во спротивно, дури и платен убиец, 
пљачкаш на банка, киднапер исто така може да тврди 
дека сè што правел, направил заради децата, кредитот 
или семејството. Секогаш постои алтернатива.
Посебна група се новинарите кои навистина веруваат 
дека тоа што го прават – е добро.



>>14

Политичката поларизација меѓу новинарите веќе 
стана вообичаена во регионот – границата меѓу акти-
визмот и новинарството е одамна „заматена” и нови-
нарите често забораваат што им е всушност работата. 
Од друга страна, медиумските критичари исто така 
честопати забораваат дека новинарите имаат право 
на свој став и, во однос на задолженијата во одреден 
медиум, дури и право тоа отворено да го застапуваат: 
на колумнистите, на пример, им се плаќа само за да 
изразат некаков свој став.
Меѓутоа, проблемот се појавува кога новинарите се 
трансформираат не во активисти, не во демонстранти 
на овој или оној политички собир (во врска со што 
многу кодекси на етика во медиумите се преобемни), 
туку во портпароли на владејачката или опозициската 
партија. Во времето на карантинот поради Ковид, на 
прес-конференциите на Кризниот штаб на Владата на 
Србија, дури и пошироката јавност можеше да види 
како тоа практично изгледа: новинарите на проре-
жимските медиуми секојдневно ги напаѓаа своите 
колеги така што пред да ги постават прашањата, или 
додека ги поставуваа, ги квалификуваа како неодго-
ворни, опозициски, невоспитани и сл. Што не е дел од 
нивната работа.
Неблагодарно е да се проценува чија било мотивација 
за тоа што го работи, но овде е тешко да се одолее 
на заклучокот дека оваа група новинари навистина 
работи од убедување – убедување дека работи во 
јавен интерес, работи за доброто на граѓаните, дека 
се „на правата страна”. Само по себе тоа не е проблем, 
но станува многу дискутабилно во моментот кога 
јавно ги таргетираат своите колеги, во директен ТВ 
пренос или на насловните страници, им го уништу-



15>>

ваат животот, кога лажат, кога ја кријат вистината или 
учествуваат во претставите на спин докторите.
Кога станува збор за интегритетот, нема значителна 
разлика помеѓу оние кои работат „заради кредит” и 
оние кои навистина веруваат во она што го прават: 
имено, и едните и другите заборавиле на што и кому 
треба да му служи новинарството. Зошто го сториле 
тоа е неважно за овој случај и спаѓа во доменот на 
нивната приватност, личен морал и животни одлуки.

Интегритетот нема потреба од правила.

Алберт Ками, писател

На новинар со интегритет, или „со рбет”, навистина 
не му требаат правила, пишани упатства и спе-
цијални курсеви – исто како и во случајот на инте-
гритетот воопшто, животниот интегритет. Од една 
страна, „правилата” или вредностите се јасни и добро 
познати, би се рекло „всадени” на секој што некогаш 
ќе посака да биде новинар. Од друга страна, доколку 
ви требаат упатства да не лажете, да не се свитку-
вате пред каков било притисок, да работите во јавен 
интерес и во корист на граѓаните – би се рекло дека е 
подобро да го напуштите новинарството.
Сепак, како и сите професии кои вклучуваат голема 
одговорност, и новинарството има свои пишани 
правила. Покрај закони за медиумите, постојат профе-
сионални кодекси кои се занимаваат со теми оставени 
„надвор од законот”, а кои не треба да се сфаќаат како 
упатства, туку повеќе како помош во секојдневната 
работа. Имено, кодексите не се однесуваат само на 
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„Божјите заповеди” – не лажете, не крадете, не убивајте 
итн. Тие им помагаат на новинарите да разберат што 
треба да се направи во која специфична ситуација: 
дали да патуваат во странство на сметка на државата 
или некоја компанија, колку и дали да им веруваат 
на изворите, на кои извори не треба да им се верува, 
како да постапуваме во ситуации кога известуваме за 
деца. Индивидуалните медиуми, оние големи и моќни, 
имаат дури и свои кодекси, кои се занимаваат со многу 
поголем број теми отколку националните или меѓуна-
родните, и „покриваат” многу широк спектар на теми: 
дали новинарот прифаќа подароци, кој ја плаќа смет-
ката ако се сретнете со изворите во ресторан, но исто 
така и дали на новинарите им е дозволено да учест-
вуваат во политички манифестации, каков е нивниот 
однос со истражните органи, како да се однесуваат кон 
своите соговорници итн.
Се разбира, работата на новинарот е таква да нема 
документ или учебник што би можел да ги предвиди 
и реши сите предизвици што ги донесува секој рабо-
тен ден – ова особено е однесува за новинарите кои 
известуваат од воените подрачја или од области каде 
што има вонредна состојба. Сепак, во речиси редовни 
околности искуствата на поискусните колеги и 
медиумски експерти не се излишни. Долгогодишното 
искуство во работа со новинари во Србија покажа 
дека сè уште има „сиви зони” во кои одредбите од 
Кодексот на новинарите можат да им помогнат да ја 
зачуваат својата чест, но и интегритетот на медиумите 
во кои работат.
Ова се однесува, на пример, на одредбата што ги 
предупредува новинарите да не го злоупотребуваат 
менталниот, психичкиот и физичкиот статус на 



17>>

луѓето со кои разговараат, и кои во голем број случаи 
не се свесни за моќта на медиумите и за долгорочните 
последици што може да ги предизвика нивниот меди-
умски настап. Бидејќи, и тоа е исклучително важно, 
новинарот од интегритет ги штити пред сè „малите”, 
„обичните” луѓе. Јавните личности обично се свесни 
за влијанието на медиумите, а имаат и механизми на 
„одбрана” од нив, за разлика од луѓето који, поради 
одредени околности, најчесто несреќни, ќе се најдат 
очи во очи со медиумската машинерија.
Кодексот на новинари на Србија, и многу други 
ширум светот, им препорачува на новинарите да 
не земаат изјави од луѓе кои штотуку го изгубиле 
или закопале својот близок, луѓе кои не се свесни за 
кривичното дело што го сториле, луѓе со ментален 
проблем што ги спречува да го разберат значењето на 
нивните постапки, луѓе под влијание на опијати... За 
жал, сите овие ситуации се случувале и понатаму се 
случуваат, а во кои многумина од нив не знаат ни како 
да се однесуваат – пред се затоа што се под притисок 
на уредниците кои сакаат „ексклузиви”, но и затоа што 
и самите се во постојани морални превирања.
Област во која Кодексот исто така се покажа како 
многу корисен е заштита на приватноста, особено 
на децата и „обичните” луѓе. Се разбира, како тема 
на која се напишани многу научни трудови, за која 
зборува практиката на многу судови и која станува сè 
поактуелна, приватноста не е нешто за што кодексите 
го дадоа последниот збор, но можат да бидат еден 
вид „брза помош” за новинарите кои сакаат да извес-
туваат, но истовремено и да не ја преминат црвената 
линија на она што е морално и професионално при-
фатливо.
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Кршењето на професионалните кодекси најчесто 
се јавува во областа на кршење на правото на 
претпоставка на невиност, повреда на правото на 
достоинство на жртвата, неозначени ПР-текстови 
– области каде што новинарите лесно ја менуваат 
дотогашната практика, доколку јасно им се објас-
нат последиците од таквата работа и можностите да 
известуваат прецизно и точно, но без сериозни после-
дици за оние за кои известуваат.
Точката во која практично сите светски кодекси 
засега се недоречени е веќе спомнатата политичка 
класификација на новинарите, и уште повеќе и 
поважно – политичката класификација и отвореното 
политичко ангажирање на медиумите. Некои кодекси, 
дури и повеќето од кодексите на Западен Балкан, 
предвидуваат дека на медиумите не им е дозволено 
да го потчинуваат интересот на јавноста на поли-
тички или финансиски интереси, но и понатаму има 
прашања за тоа каде е границата, како изгледа таа 
граница, како „обичен” новинар може да знае дали 
е политички злоупотребен и до каде може да оди во 
презентирањето на сопствените политички убеду-
вања.

Кога бараш луѓе кои ќе ги вработиш, бараш 
три квалитети: интегритет, интелигенција и 
енергија. Ако го немаш првиот, џабе се другите 
два. Ако вработиш некого без интегритет, 
всушност добиваш некој што е глупав и 
мрзлив.

Варен Бафет, бизнисмен
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За сите овие и многу други аспекти на новинарскиот 
интегритет, учесниците во овој проект имаа можност 
да разговараат со експерти за медиуми, научници и 
новинари:

Д-р Јелена Сурчулија Милојевиќ, професор на 
Факултетот за политички науки во Белград
Немања Мариновиќ, извршен директор на Цен-
тарот за маргина и координатор на Школата за 
медиумска писменост
Хилма Ункиќ, новинарка и координатор на Медиа 
центарот во Сараево
Јакша Шќекиќ, шеф на бирото на ТВ Скај за Југо-
источна Европа и продуцент на Ројтерс
Валбона Курти, уредник на програмата „Стоп” – 
ТВ Клан од Тирана
Александар Васовиќ, дописник на Ројтерс и 
долгогодишен воен репортер
Демир Мекиќ, тренер, социолог и практичар во 
областа на човековите права
Михаило Јововиќ, главен уредник и програмски 
уредник на „Вијести” од Подгорица
Беса Луци, уредничка на Косово 2.0 од Приштина
Ана Петрушева, БИРН од Скопје

Предавањата се одржуваа преку апликацијата ЗУМ, 
што секако не е соодветно, но во моментов е един-
ствената замена за реални и „нормални” предавања. 
Сепак, бидејќи токму за време на реализацијата на 
овој проект се создаваше нашата „нова нормалност”, 
дури и во областа на новинарскиот интегритет – 
може да се каже дека секоја реченица и секое пра-
шање имаа посебна тежина и значење. А имаше многу 
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прашања, како и коментари, љубопитност, заинте-
ресираност за искуства од праксата, можностите за 
живеење во новинарството и од новинарство.
Во своите текстуални и видео-прилози учесниците 
потоа се занимаваа со разни теми: од дислексија кај 
децата, преку лажни лекари за Ковид-19, до самиот 
термин новинарски интегритет. Ако околностите беа 
поинакви, веројатно можевме да очекуваме многу 
посложени новинарски форми, но за пофалба е што 
учесниците не се откажаа и покрај околностите и дека 
за време на вонредната состојба во практично цела 
Европа една група млади новинари вредно работеше 
на подобрувањето на своите вештини, подготвувајќи 
се за новото време што нè чека.

Дозволи си да мислиш само за она што е во 
согласност со твоите принципи и што може 
да го преживее „светлото на денот”. Од ден 
на ден твоите избори, твоите мисли и твоите 
активности ќе ја обликуваат личноста каква ќе 
станеш. Твојот интегритет ќе ја одреди твојата 
судбина.

Хераклит, антички филозоф

Тамара Скроза
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> Бранка 
Михајловиќ

Со новинарство се занимава од 1971 година, кога 
започна да работи за Радио-Телевизија Белград (РТБ). 

Беше дел од вработените на кои им е забранет влез во 
таа медиумска куќа во 1993 година. Од 1995 до 2006 

година работеше во Радио Слободна Европа во Прага 
како новинарка  

и од 2006 година во бирото во Белград.

Целиот новинарски живот го поминав во електрон-
ски медиуми, телевизија и радио и при крајот на 
Интернет. Значи, кога започнав да се занимавам со 
новинарство, уште во далечната, далечната 1971 
година, имаше една, и тоа државна телевизија – ТВ 
Белград, со своите две програми. На втората про-
грама се пренесуваа вести од други ТВ центри во 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
и некои од нивните програми. Дневникот во 20 часот 
беше централна информативна емисија, Третиот 
дневник помалку официјален на крајот на програмата 
и авторската емисија „24 часа” на Втората програма. 
Мојата прва редакција беше експерименталната 
Белградска програма. Многу брзо преминав во вна-
трешната рубрика на Информативната програма. 
Покрај дневните информативни емисии, се емитуваа 
и дебатни емисии од магазински тип, но во рамките 
на „зададени теми и личности”.
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Како млада новинарка многу брзо бев сведок на 
типична „чистка”, која секогаш следи во медиумите 
по политички пресврт и „чистки” во политичкото 
раководство. Во тоа време тоа беше чистка на либе-
ралите, на чело со Марко Никезиќ и Латинка Перо-
виќ. Откако беа сменети, сличен процес се случи во 
Телевизија Белград. Сменети се уредниците на редак-
циите, директорите, уредниците на дневниците... 
Деценија и пол подоцна ќе бидам учесничка во уште 
еден сличен таков процес по Осмото заседание на 
Централниот комитет на Сојузот на комунистите на 
Србија во 1987 година.
Тој случај е добра илустрација за позицијата на 
медиумите во тоа време. Тие беа „продолжена рака 
на власта”. Државни медиуми, односно сретства за 
информирање, како што се нарекуваа во тоа време. 
Телевизијата во поголема мерка од печатените меди-
уми. Всушност, имаше ограничен простор за меди-
умите. Забранети теми и забранети личности. Јас 
би кажала дека тоа беше пристојно, малку досадно 
новинарство, пораките се читаа меѓу редови.
Меѓутоа, ако политичкото раководство беше помалку 
догматско, слободата на медиумите беше поголема. 
Ако редакциите беа похрабри, ги надминуваа тие 
граници.
Ова се случуваше во првата половина на осумде-
сеттите години. Се чувствуваше поинаква клима, 
послободно се пишуваше и коментираше, се отво-
рија речиси сите теми, дел од она што беа идеолошки 
забрани. Откако забранетите личности почнаа да 
се појавуваат во медиумите, започнаа и дебати за 
некогаш забранети теми. Не можеше да се случи во 
јавниот сервис да повикате критичари на владата, 
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како што беа Весна Пешиќ, адвокатот Срѓо Попо-
виќ, режисерот Живојин Павловиќ или избрканите 
професори, ние не можевме да стигнеме дотаму. Тоа 
започна во осумдесеттите години. Интересно е што 
на Третиот канал Милорад Вучелиќ, кој подоцна ќе 
ја води телевизијата во најтемниот период на вое-
но-поттикнувачко новинарство, започна да ги носи 
дисидентите, од (Милован) Ѓилас до таа група про-
фесори кои беа отстранети за време на либералите. 
Подоцна ќе сфатам дека тоа беше затоа што некој во 
Централниот комитет рече: „Ајде, олабави ги малку 
работите”. Имаше квалитетно новинарство, но тоа 
беше ограничено во дадени рамки.
Слободата се освојуваше. Авторското и истражувач-
кото новинарство беа негувани... Се почитуваа пра-
вилата на професијата. Телевизија Белград се натпре-
варуваше со Телевизија Загреб, Телевизија Сараево. 
Во тоа време имаше одлични новинарски имиња, не 
само оние кои се занимаваа со надворешна политика 
и теми од областа на културата, туку и со внатрешна 
политика. Тоа беа новинари кои ги пробија дадените 
рамки. Некои новинари предвремено паднаа на РТБ 
на тема политички плурализам. Надворешно-поли-
тичките новинари во водечките весници, како што 
беше тогашниот дневен весник „Политика”, беа луѓе 
рамни на дипломатите што ја претставуваа Југосла-
вија.
Во Србија се олабавија работите и се сметаше за 
либерална средина сè до појавата на Слободан Мило-
шевиќ.
И тогаш почнаа да се отвораат т.н. национални теми, 
почнаа да се отвараат гробници, да се откопуваат и 
носат коски, да се „случува народ”, се подготвуваше 
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распаѓањето на земјата и војните. Наместо професио-
нално новинарство, се случи најсрамниот период на 
таканареченото „патриотско новинарство”.

И се отиде по ѓаволите.
Во 90-тите години редакциите 
беа „исчистени” од непатри-
отски новинари и автори со 
непожелни имиња и прези-
миња (списокот со непожел-
ните новинари на РТБ го 
прочита шефот на Српската 
радикална партија и осуде-
ник од Хаг Војислав Шешељ 
во ударниот термин), затво-
рени се независните медиуми 
(Радио Б92, Студио Б), беше 
преземен дневниот весник 
„Борба”. Значи, медиумскиот 
простор е расчистен од сите 
кои не се впрегнаа во кругот 
на воено-поттикнувачкото 
оро. Одговорот на оние кои не 
се согласуваа на сето ова беше 
формирање на нови институ-
ции и некои нови медиуми. 
Формиран е Независниот 
синдикат на РТБ, но на нас, 
како членови на Извршниот 
одбор на Независниот синди-
кат, 1993 година ни ги одзедоа 

пропусниците и веќе не можевме да влегуваме во таа 
зграда.

Најчести проблеми во 
новинарството денес
Како да се препознаат 

лажни вести.
Како новинар може да го 
препознае спинувањето, 

бидејќи многу често мора 
да вметнувате некои 

теми за да го свртите 
вниманието од реалните 

проблеми. Новинарите 
се занимаваат со нешто 

што не е ниту вест, ниту 
информација, ниту тема.

Како да се зачува пристоен 
наратив, како да не се 

одговори на ист начин на 
нетолерантен говор, говор 

на омраза.
Како да се придржувате до 
златното правило на двете 

страни во ситуација кога 
владините претставници 

бојкотираат некои 
медиуми.
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Никој не нѐ извести, ниту писмено ниту усно, дека 
сме испратени на принуден одмор, што беше, како 
што се покажа, првиот чекор за конечно отпуштање. 
За повеќето од нас. Едноставно, кога дојдовме на 
работа, мислам дека беше еден понеделник, нè прече-
каа пречки поставени на влезот во зградата на теле-
визијата, обезбедувањето ни ги зеде пропусниците и 
ни рекоа дека сме на принуден одмор. На влезот во 
телевизијата во Таковска 10 се направи голема гужва. 
Покрај нас, без никакви 
прашања, поминуваа 
нашите колеги кои не беа 
на списокот. Ние од списо-
кот не можевме да влеземе 
ни да си ги земеме своите 
нешта од редакцијата. Бру-
тален начин да се „исчисти” 
медиумската куќа од несо-
одветните, меѓу кои имаше 
и многу познати ТВ творци.
Наместо „Борба”, форми-
рана е „Наша борба”, потоа 
„Данас”, агенцијата Бета, 
потоа Фонет, независната 
ТВ-продукција ВИН (WIN), неделникот „Време”, 
паралелно независно новинарско здружение НУНС, 
паралелен независен Медиа центар, Белградски круг 
на независни интелектуалци, паралелно здружение на 
писателите...
Досегот на новите медиуми не беше голем, но нив-
ното постоење беше значајно во општата нечес-
ност на воено-поттикнувачкото новинарството. Во 
општата атмосфера во која секој антивоен став беше 

За социјалните мрежи
Од една страна, тие 
донесоа технолошка 
промена. Тие отворија 
толку многу простор што 
денес е тешко да се сокрие 
нешто. Од друга страна, 
тие станаа смртоносно 
пропагандно оружје, 
особено кога станува збор 
за таргетирање на луѓето и 
говорот на омраза.
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прогласен за предавство, 
новинарите беа и физички 
загрозени. Некои дури го пла-
тија со својот живот несогла-
сувањето со воените игри. 
Страшно време за сите кои не 
беа дел од националистичкото 
воено лудило.
Денес, сигурна сум, на младите 
новинари им е тешко затоа 
што повеќето медиуми се на 
пазарот или се таблоидни до 
тој степен што не можат да 
се нарекуваат медиуми, ниту 
пак вработените во нив можат 
да се нарекуваат новинари, 
или помалку таблоидни, но 
целосно во служба на поли-
тички и економски моќни 
луѓе, кои се често во врска со 
мафијашките кругови. Сепак, 
постојат редакции кои на 
младите им нудат можност 
за професионална работа. 
Доколку се одлучат за помалку 
профитабилна, но редовна 
работа, ги чека задоволство 
заради зачуваниот интегритет, 
но само доколку се подготвени 
да останат на маргините, на 
кои често ќе бидат стигмати-
зирани. И тие лично и меди-
умите во кои работат. Да се 

За јавниот интерес
Кога станува збор за 
медиумите, од јавен 

интерес е граѓанинот да 
биде точно, навремено 

информиран, вистинито, за 
она што му е загарантирано 
со Уставот и законот. Тој се 

крши на секој чекор. Како 
што еднаш рече новинарот 

на сплитскиот неделник 
„Ферал трибјун” Предраг 

Луциќ – новинарството 
стана професија која им 

служи на центрите на 
политичката и економската 

моќ, а тоа не е од јавен 
интерес. Повеќето медиуми 

под покровителство на 
државата беа купени 

на различни начини и 
буквално со приватизација, 

а приватните медиуми 
претежно се во служба на 

владата затоа што имаат 
финансиска корист. Тоа 
се медиумите кои стојат 

во редот пред државната 
и партиската каса. Тие се 

обединети во создавањето 
култ на една личност. Тоа 

не е од јавен интерес, а ние 
живееме во тоа.
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биде чесен во нечесни времиња е скапо. Треба да се 
биде подготвен за тоа. А дека има спремни млади луѓе 
кои добиваат стручно образование, на пример, на 
квалитетната катедра за новинарство на Факултетот 
за политички науки, покажуваат примерите на некои 
редакции.
Покрај овој медиумски мрак и чудата во кои нови-
нарите сè уште се наоѓаат, има и новинари на кои им 
испраќам почит кога во овие услови го чуваат својот 
интегритет, не дозволуваат газење на професионал-
ните норми. Тоа е младата и средната генерација, им 
симнувам капа. Мислам дека, со исклучок на военото 
време во 90-тите години, никогаш не било потешко за 
новинарите отколку денес. Во оваа општа медиумска 
кал, чија главна причина се општествените околно-
сти.
Српското општество пропадна во секој поглед. Погле-
днете што доживува секоја професија. Еве, погледнете 
кој ја претставува нашата земја, кој е новиот амбаса-
дор во САД (Марко Ѓуриќ, поранешен директор на 
Канцеларијата за Косово на Владата на Србија – прим. 
ур.), со какви квалификации и слика ние испраќаме 
луѓе во светот. Погледнете кои се нашите директори 
на јавните претпријатија, што е направено со меди-
цинската професија за време на пандемијата на виру-
сот корона, како пропаднаа професиите кога станува 
збор за Кризниот штаб што ја води борбата против 
болеста предизвикана од вирусот и пошироко. Во 
такво опкружување на новинарите им е тешко, а кога 
немате општество во кое постои систем на вредности, 
почитување на професионалните правила, па секако 
дека тоа е причина новинарите да го изгубат својот 
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професионален и човечки интегритет. Ние сме дел од 
општество кое целосно е пропаднато.
За прв пат во април 2014 година повторно влегов во 
зградата на телевизијата во Таковска по 1993 година. 
Прв и последен пат. Во тоа време симболично ни беа 
вратени пропусниците што ни беа одземени во 1993 
година. Не бев сигурна дека овој чин значеше дека 
„патриотското новинарство” никогаш повеќе нема да 
се случи. Но, тоа беше искра надеж. За момент се чув-
ствував добро. Но само за момент. Нашето несогласу-
вање денес сè уште не е пример за угледување. А само 
тоа би имало смисла. Мојата пропусница е некаде во 
некоја фиока. Не знам која.
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> Ниџара 
Ахметашевиќ

За повеќе од две децении работа како новинарка, 
објавуваше во бројни медиуми во БиХ, регионот и 

меѓународни медиуми како „Њујоркер”, „Гардијан”, 
„Тајмс”, Ал Џазира на англиски јазик. Таа е независна 

истражувачка со фокус на развојот на медиумите, 
говорот на омраза, справување со минатото и 
миграцијата. За својата работа е добитничка 

на голем број меѓународни награди. Докторира на 
Универзитетот во Грац, во областа на развојот на 

медиумите во повоените земји.

> Каква е состојбата со интегритетот во 
медиумите во БиХ?

Прилично е изгубен. Сè уште има некои новинари 
кои се борат, се обидуваат, но зачувувањето на инте-
гритетот на средината каква што е БиХ станува сè 
потешко. Колегите се сè помалку спремни да раз-
мислуваат за тоа како нешто што е важно. Сега бор-
бата за опстанок и преживување презема предност.

> Кога велите „окружение во БиХ”, што точно 
мислите?

На целосна окупација на медиумите. Јас денес многу 
тешко би можела да се присетам за слободните 
медиуми. Слободни новинари да, но медиуми во БиХ 
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многу тешко. Повеќето се поврзани или со одре-
дени политички партии, или со различни економски 
интересни групи, или зависат од донатори кои често 
си даваат право да се мешаат во она што го прават 
медиумите под изговор за создавање слобода на меди-
умите. Да се преживее во таква средина е навистина 
тешко и мислам дека многу колеги се откажуваат.

 > Која е цената на тој опстанок?

Јас ја платив така што излегов од локалните медиуми. 
Повремено соработувам со некои од нив, тоа се тие 
малку независни оази, но со другите се помалку затоа 
што не разбирам што прават, или ако разбирам, не 
сакам да бидам дел од тоа. Проблемот е во тоа што 
имаме здруженија на новинари кои се корумпирани и 
не работат за интерес на новинарите. Немаме нови-
нарски синдикат. Цената што ја плаќа индивидуален 
новинар е тоа што стануваш многу осамен во она 
што го правиш и не можеш да се потпреш на твојот 
еснаф кога ти треба солидарна поддршка. Тоа е многу 
тажно. Се случуваат ситуации кога другите медиуми 
или здруженија ве ставаат во ситуација да се чувству-
вате загрозени и дека работата ви е отежната.

> Кога кажувате дека е отежната, со какви 
проблеми се соочувате при извршувањето на 
работата?

Нема доволно транспарентност во работата на инсти-
туциите. Во мојот случај доста голем број институции 
не сакаат да комуницираат со мене заради тоа што 
го пишувам и го кажувам јавно. Последните неколку 
години се занимавав со прашањето за миграцијата 
и луѓето во движење и не добивам од институциите 
никакви одговори ако им поставам прашања.
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Голем притисок кон медиумите доаѓа од безбеднос-
ните структури и многу често се чувствувам како 
некој од полицијата да седи во уредништвото. Многу 
сличен притисок доаѓа и од меѓународните органи-
зации, кои ги има доста голем број во БиХ. Од нив 
ќе добиете само она што тие сакаат да го добиете, 
многу малку или ништо од она што е од јавен интерес. 
Останува проблемот со вклученоста на полициските 
и безбедносните структури и политичките партии, 
што честопати, под маската на давање ексклузивни 
информации, пуштаат пропаганда во етер, која е спо-
ред мене многу опасна. Од друга страна, тоа е, всуш-
ност, проблем на недостаток на професионализам, 
затоа што професионалните медиуми не можат да си 
дозволат да го изгубат кредибилитетот кај јавноста на 
таков начин.

> Зошто престанавте да работите за 
домашните медиуми?

Соработувам и натаму со некои што ги сметам за 
неутрални. Има многу такви елементи. Во одредени 
моменти почнав да се прашувам кој е мојот уредник. 
Работев во некои медиуми, а истовремено во нив 
читав чиста пропаганда. Притисокот е многу голем. 
Многу колеги се откажуваат. Сите се откажуваме. 
Немаме никаква заштита. Ако откриете нешто што 
е од јавен интерес, вие сте на мета. Имав среќа да 
работам со уредници кои беа спремни да ги зашти-
тат новинарите кои работат за нив, а сепак имаше 
толку многу пречки. Ја губев слободата и себеси во 
потрагата да разберам што е јавниот интерес во сето 
ова. Јас можеби не сум се снашла добро и сфатив дека 
мене лично најмногу ми одговара да работам за некои 
медиуми во регионот, меѓународни, кои ми даваат 
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повеќе можности и слобода, каде што сум сигурна 
дека мојот уредник се раководи со јавниот интерес и 
професионални стандарди. Етиката исчезна од нови-
нарството во БиХ, но и од образовниот систем. Сѐ 
потешко ми е да одговарам на сите овие предизвици 

и да не и одговарам на профе-
сијата што ја учев и се обиду-
вав да ја усовршувам.

> Прашањето за одговорноста 
на уредникот често се 
повлекува. Новинарите и 
новинарките се свесни за тоа, 
тие знаат низ колку инстанци 
во редакцијата поминува 
нивната работа додека не се 
објави, но што е со јавноста. 
Нашето име и презиме, и 
покрај сè, останува прво на 
удар.

Имам голема среќа и задо-
волство да работам за онлајн 
магазинот Косово 2.0, каде 
уредникот сè уште си ја 
работи својата работа, каде 
има редакциски одбор, каде 
одлуките заедно се носат и тоа 
е она што почна да ми недос-
тига во БиХ. Новинарството 

е тимска работа. Така се создава списание. Јас во 
моментов сум регионална уредничка за К 2.0 и поми-
нувам многу повеќе време работејќи со новинари на 
нивните текстови отколку што пишувам, но ова е 
нормален процес. Кога предавав текст за „Њујоркер” 
или „Гардијан”, исто така работев со уредниците. Тоа е 

Новинарството денес
Јас сè уште верувам 

дека ова е многу важна 
професија. Постојано сме 

на првите линии. Залудната 
идеја за објективност го 

уби она што треба да биде 
вистинско новинарство. 

Проблемот е што 
новинарите се оддалечуваат 

од улицата и стануваат 
блиски до структурите. Тоа 

е погрешно. Не можеме да 
седиме само со структури и 

да не бидеме со луѓе, затоа 
што тогаш нема да знаеме 

што е од јавен интерес, 
ниту пак ќе знам како да 

го поставам вистинското 
прашање.
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дел од процесот низ кој треба да помине секој нови-
нар. Сите новинари во светот треба да работат со уре-
дниците. Може да направите некоја банална грешка, 
секогаш мора да има уште некој со вас во тој процес.
Исто така, имав голема среќа, кога почнував, да имам 
одлични уредници – од Озрен Кеба, Ненад Пејиќ, до 
Сенад Авдиќ – кои ми го даруваа своето трпение, кои 
навистина нè учеа, кои имаа трпение да ме учат. Денес 
тоа не го гледам. Кога читате текстови во повеќето 
медиуми во БиХ, гледате дупки, гледате дека уредни-
кот таму не сторил ништо.

> Дали се сменило уште нешто од времето кога 
се определивте да ја вршите оваа работа до 
денес?

Професијата е обезвредена. Доаѓам од новинарско 
семејство и знам колку тоа беше ценета професија, 
колку беа ценети мајка ми и нејзините колеги, нив-
ната работа беше важна. Кога денес ќе кажам дека сум 
новинар, луѓето честопати во мене гледаат непријател, 
гледаат некој од кој треба да се плашат, но јас раз-
бирам и зошто. Лично, наидував на колеги, луѓе кои 
ја практикуваат оваа професија, кои се користат со 
методи со кои не треба, кои ги користат медиумите 
како средство за уцена. Затоа сите сме во загуба. 
Неважно што јас никогаш нема да го сторам тоа, 
доволно е некој да го стори и сите го носиме тој товар. 
Ова го отежнува доаѓањето до информации, соби-
рањето приказни, но дури и кога ќе напишете, луѓето 
помалку ви веруваат.
Гледате новинари кои се еден ден тоа, друг ден во 
партијата, а потоа повторно новинари. Имате нови-
нари кои се подеднакво сега ПР, сега во новинарство, 
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и логично е луѓето веќе да не им веруваат. Не разби-
раат од која позиција зборувате. Денес луѓето многу 
потешко се одлучуваат да дадат некоја информација 
да се сними отколку порано, затоа што се плашат, 
со право. Јас ни самата не сум сигурна колку би им 
верувала на многу новинари од регионот, затоа што 
не знам за кого работат.

> Кој период беше најпредизвикувачки досега?

Почетокот на соработка со меѓународните медиуми, 
кога како млад новинар, во мала, неразвиена земја, 
решив да се обидам на странски јазик, во средина 
која е многу попрофесионална од онаа во која рабо-
там. Тоа беше навистина голем предизвик за мене. 
Бев среќна кога добив можност да учам, работејќи 
со големи меѓународни медиумски куќи и новинари. 
Голем предизвик е, дури и кога не работите директно, 
да бидете со нив на терен и да гледате како работат 
колеги како Ед Вулијами, новинар од британскиот 
„Обсервер”, кој докажа постоење на концентрациони 
логори во БиХ за време на војната. Тоа е големо 
школо. За мене да се биде со него и со другите тимови 
беше највредното искуство.
Исто така, потребно е и многу храброст да му се 
понуди текстот на „Њујоркер”. Тоа е голема работа 
и за новинарите во САД, за мене и само да ме при-
мат во нивните канцеларии беше нешто големо, а 
кога ми го прифатија текстот, тоа беше некако голем 
предизвик и јас сум многу горда што се охрабрив да 
го сторам тоа.
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> Кога ќе кажете дека научивте многу со Ед 
Вулијами, што точно се разликува?

Подготовката за текстот. Тоа трае. Работата на терен, 
начинот на кој им пристапуваш на луѓето, начинот 
на кој разговараш со нив 
за да добиеш информации, 
начинот на кој стануваш 
дел од групата, а не си дел 
од група, затоа што мора да 
имате одредено растојание. 
За мене, објективноста не 
постои. Затоа Ед ми беше 
важен. Ед зборува отворено 
за некои работи, отворено 
застанува на страна. Долго 
се сомневав во тоа, затоа 
што новинарите во БиХ 
одеднаш стануваа екстремно 
„професионални” и ми 
говореа дека не може така, 
не можеш да известуваш за 
протестите одејќи со луѓето 
на протести, не можеш да 
пишуваш за мигранти така, 
пристрасна си затоа што ќе 
излезеш и му даваш леб на 
мигрант затоа што е гладен 
итн. За мене тоа е непри-
фатливо и многу разговарав со него за тоа. Го прашав 
дали можам така да работам, како да продолжам да 
го правам тоа и да го задржам професионализмот, и 
тој ми помогна. Ми рече дека најважна е подготов-
ката. Ако пишувам текст за пленумите во БиХ, прво 

За социјалните мрежи
Начинот на кој се користат 
понекогаш е болно 
примитивен, а понекогаш 
и опасен. Сите прогони 
и напади врз поединци 
се интензивираат со 
социјалните мрежи, 
или со ширење на разни 
информации, честопати 
непроверени, или со 
коментари. Во БиХ повеќето 
уредници сè уште тврдат 
дека не постои начин да се 
контролираат коментарите 
и тоа го искорисат како 
изговор за да се дозволат 
и најсуровите и најгрдите 
можни, често и закани 
упатени на лица од различни 
сфери на животот.



>>36

ќе седнам да видам што е тоа пленум воопшто, потоа 
поминав часови и часови разговарајќи со луѓе, не 
пишувајќи, но да видам што ги донесе на улиците, да 
видам зошто сакам да стојам со нив таму, а не таму 
каде што стоеја другите колеги – од далеку, од страна 
и снимаат. Мислам дека добив подобри приказни, но 
не се плашев да застанам на таа страна. Тоа ме научија 
бројни новинари кои известуваа за војната во БиХ 
– кога гледаш зло и добро, ако не застанеш на стра-
ната на доброто, тогаш си на страната на злото. Јас не 
сум спремна да го сторам тоа. Ако видам луѓе кои се 
борат за своите животи и затоа стојат на улица, ако 
ми дадат аргументи, јас го гледам јавниот интерес. Во 
2014 година на тие луѓе им беа потребни новинари да 
одат со нив и да ги кажуваат нивните кажувања. Тоа 
е она што Ед го правеше за време на војната во БиХ 
и што ме научи – влези во масите, биди дел од тоа, 
пишувај, но држи до професионалните стандарди. 
Секогаш провери ја другата страна, луѓето треба 
да видат што има на другата страна за да можат да 
заклучат што е зло, а што е добро.
Слично е и со бегалците и мигрантите. Не можам да 
си дозволам да глумам објективност и непристрас-
ност, додека од друга страна имаме насилство, затво-
рени граници, гладни луѓе, ужас, тотално кршење на 
човековите права. Мислам дека е од јавен интерес 
да се посочи на тоа, да се покаже дека тука се кршат 
човековите права. Јас тоа можам да го видам само од 
голема близина. Така ме научи Ед. Поставувај пра-
шања, влези внатре, постави илјадници прашања и 
тогаш тоа функционира. Тој ме научи да бидам нови-
нарка која слободно размислува.
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> Спомнавте објективност и неутралност. 
Учени сме дека новинарот мора да биде 
објективен. Што значи да се биде објективен 
во кризни ситуации?

Тоа е отфрлена идеја. Новинарите не се вонземјани, 
не можат да го достигнат тоа ниво на објективност. 
Ние сме пристрасни суштества, кои размислу-
ваат. Можеме да имаме пет, шест страници, но кога 
пишуваме, се внесуваме себе си. Смешно ми е кога 
колегите зборуваат за објективност. Кога ги читаме 
големите медиуми, гледаме дека тоа се отфрлува. Едно 
е да држиме до професионалните норми. Не можам да 
напишам текст дека некој тепа бегалци на хрватската 
граница без да и поставам прашања и на полицијата. 
Меѓутоа, кога ќе ми одговорат дека не е точно, не 
можам да кажам дека, еве, тие велат дека не е така, 
и тоа е тоа, а така прават многу колеги. Не можам 
затоа што имам претепан човек пред себе и морам 
да ги соочам неговите рани со она што ми го кажува 
полицијата и да ѝ го покажам на јавноста, затоа што 
јавноста е таа што го платила тој полицаец. Морам 
да поставам прашање, да напишам текст на таков 
начин да оној што ме чита си постави многу прашања. 
Не можам да дадам одговори, но можам да отворам 
простор за прашања и да ги натерам луѓето да се 
прашаат сами. Тоа е јавен интерес – дај ми доволно 
информации за да можам да трагам подоцна. Јас ќе 
ти дадам слика на претепан човек, пет пати ќе про-
верам дали е навистина претепан или му се случило 
нешто друго. Но ти мора да ми веруваш дека тоа сум 
го проверила. Не смеам да си дозволам лаги. Сакам да 
зборувам за етика и професионализам многу повеќе 
отколку за објективност затоа што мислам дека 
зборувајќи за лажна објективност ги занемаривме 
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професионалноста и етиката. Етиката е клучна и таа 
постојано нè воведува на преиспитување.

> Дали имало ситуација во која можевте 
поинаку?

Веројатно ги има милион. Можев да направам сè 
поинаку и подобро, но се обидов да го направам тоа 
најдобро што можев во тој момент. Нормално е да 
се работи и да се прават грешки. На почетокот ми 
беше тешко да работам со луѓе кои преживеаја воени 
злосторства. Тој разговор станува многу длабок, пре-
минувате некаков вид граница, ако можам тоа така 

да го наречам, и станувате 
премногу блиски со некои 
луѓе. Научив и повеќе не 
пишувам за луѓето со кои 
ќе станам блиска, но тоа 
беше лекцијата што ми 
беше најтешко да ја научам.
Многу често работам со 
луѓе кои преживеале тешки 
трауми, сакам да ја доловам 

нивната приказна, што значи дека влегувам многу 
длабоко, ги прашувам многу интимни работи. Многу 
работев со жени кои преживеале силувања за време 
на војната. Ќе се најдете во ситуација кога некој за 
прв пат ќе ви каже што му се случило. Имав жена која 
не кажа никому што и се случило. Успеав да најдам 
начин. Не можев да станам по тој разговор и да бидам 
новинар и да си заминам. Се споивме на многу дла-
боко ниво.
Напишав текст за неа, но денес веќе не го правам тоа. 
И понатаму ги запишувам нивните кажувања и се 

Научив и повеќе не 
пишувам за луѓето со 
кои ќе станам блиска, 
но тоа беше лекцијата 
што ми беше најтешко 

да ја научам
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надевам дека ќе ги прет-
ворам во книга, бидејќи 
тие сакаат тоа што им 
се случило да биде 
напишано, но тоа не 
се новинарски форми. 
Морам да се занимавам 
со други форми.
Јас лично ја платив 
цената за таа блискост 
затоа што е многу тешко 
да се справиме со некои 
од тие работи. Еден све-
док ме замоли да бидам 
со неа во судот додека 
сведочеше, што беше 
исклучително тешко за 
мене, не знаев што да 
правам, но останав со 
неа. Не знам што бев 
во таа ситуација, но се 
надевам дека и беше 
полесно што бев тука 
и додека ме држеше за 
рака кога сведочеше. 
Сега тоа не го правам. 
Кога ќе станам блиска 
со некого на тоа ниво, 
исклучително ако таа 
сака да го претворам 
тоа во текст, но тоа би 
го оставила повеќе како 
усна историја. Не би го 

За јавниот интерес
Секое општество треба да утврди 
што е за него јавен интерес. За 
БиХ мислам дека тоа целосно се 
изгубило. Не сум сигурна дека 
би можела да најдам медиуми 
кои навистина се водат со 
јавниот интерес во она што го 
прават. Најтажно е што јавните 
служби не се водат со јавниот 
интерес, а уште потажно е што 
општеството воопшто не зборува 
за тоа. Ако немаме консензус за 
тоа што е јавен интерес, тогаш 
не знам што работат медиумите. 
Тоа беше многу очигледно во 
време на пандемијата. Во БиХ, 
за жал тоа не е само ситуацијата 
со оваа земја, но зборуваме 
за неа, луѓето сè уште не 
разбираат зошто мора да носат 
маски затоа што медиумите 
никогаш не им објасниле до 
крај. Како новинарка, сакам 
да знам како изгледа патот на 
пациентот и какви се условите 
во кои се лекуваат луѓето. Тоа 
е јавен интерес. Медиумите 
не се занимаваа со тоа, туку 
со прашања кои го одвлекуваа 
вниманието од сè и за кои не 
знам колку се од јавен интерес на 
јавноста. Можеби се? Можеби е 
од јавен интерес на граѓаните на 
БиХ да не знаат ништо.
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превела тоа во сторија, да ја ставам другата страна. 
Тука нема друга страна. Научив друга форма и друг 
пристап и да се справам со себе на поинаков начин.
Мојот прв голем текст беше за бх. списание „Дани”. 
Веќе бев новинарка, но тоа беше прв голем текст 
и стануваше збор за масовни гробници. Имав 19 
години. Од почетокот, од првите денови на мојата 
кариера, се занимавам со тешки прашања. Имаше 
многу предизвици, кога да сликате, дали да го допрете 
човекот со кој разговарате, дали да плачете? Јас пла-
чам затоа што сум човек пред сè и зошто би ги криела 
емоциите. Грдо ми е некој да ми кажува толку големи 
и важни настани, а јас да седам мртва ладна пред 
него. Тоа не е ни пристојно. Јас би била многу лута 
ако некому му кажувам нешто длабоко интимно и тој 
да гледа во мене и да ми рече: „Да, да, и тогаш?”. Тоа 
многу го смени мојот стил на пишување и ме одведе 
во нешто што не е новинарство, туку повеќе е есејска 
форма. Тоа е процес на постојано учење, и борба, и 
ставање себеси во ситуации кои се многу предизвику-
вачки.

> Сегментот за кој не се зборува многу е како 
се справуваме со самите себе. Дали некогаш 
во некоја редакција, со некој уредник, сте 
добиле упатства или барем совети за тоа како 
да се справите со сè што е во вас кога ќе се 
вратите од трауматични настани, како што 
е откривање на масовни гробници. Како се 
справувате со таа траума?

Да, пишувајќи. Јас ги обработувам моите трауми 
преку пишување. Работев долго време со уредникот 
Сенад Авдиќ, за кого многумина велат дека е тежок 
за соработка. Тој е добар уредник, кој е со својот 
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новинар. Тој знаеше, а некои од најтешките фази јас 
ги поминав во негова близина, да ми даде време да 
го смирам во себе она со што дојдов од теренот и да 
ме пушти да напишам текст во кој не правам многу 
интервенции, да ме пушти да вметнам во нив, да ги 
пренесам тие емоции. Вечно сум му благодарна за тоа. 
Се сеќавам кога првпат одев на голема џеназа (уби-
енте во геноцидот во 1995 година) во Сребреница, 
беше многу тешко. Мислам дека и денес ми е тешко да 
размислувам за тоа.
Сè уште можам да го чујам чукањето на земјата по 
празните табути бидејќи во нив се само остатоци од 
телото, некогаш една коскичка. Тогаш беа неколку 
стотици и тие удари доаѓаа во исто време. Го слушате 
тоа, одекнува низ Поточари. Ве боли секој тој удар во 
празен табут. Бев раставена на прости делови кога се 
вратив во Сараево. Не можев ништо. Не знаев што 
да правам со себе. Дали воопшто има нешто после 
тоа? Во тој момент Сенад ме пушти. Не правев ништо 
два дена, само гледав, тој беше со мене, ме следеше, 
доаѓаше одвреме-навреме за да види дали сум добро. 
Кога го прашав како ќе го напишам ова, ми рече: само 
седни и пишувај. И тоа излезе од мене. Тој го објави 
тој текст преполн со емоции, имам чувство дека од 
него може да ја чуе земјата како удира во празни 
ковчези. Ме пушти да не доаѓам во редакцијата секој 
ден по вакви и слични настани, затоа што знаеше дека 
морам да се оддалечам. Тоа многу ми значеше.
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> Драган Бурсаќ
Професор по филозофија, колумнист и новинар. 

Работеше како новинар на Радио Бања Лука и на 
порталот БУКА. Објавува колумни во неколку бх. 

и регионални портали. Добитник е на голем број 
награди, вклучувајќи ја Европската награда за вести, 

во категоријата мислења за колумната „Третото 
стрелање на момчето Петар од Коњиц”,  

објавена на Ал џезира Балканс.

> Помеѓу дневното новинарство и коментарот 
го избравте коментарот. Зошто?

Коментарот на некој начин ми остава можност да 
ја согледам ситуацијата „од горе”. Тој го дава тоа 
одстапување, но исто така бара постојано ментално 
ангажирање, став. Едноставно, тоа е мојот одраз на 
реалноста. Во исто време е царство на слободата, се 
разбира ограничена со мојот вокабулар, знаење и 
талент – не можам преку тоа, но можам да се усовр-
шувам. Искрено, морам да признам дека досега сите 
редакции ми даваа слобода да можам да мислам и да 
пишувам. Поточно, немаше уреднички интервенции 
или цензура. Што се однесува до влијанието, мислам 
дека човекот сам со своето работење создава влија-
ние, па така и во сферата на новинарството, и во спе-
цијалната подгрупа на колумнистиката. Доколку сте 
добри, ќе ве препознаат што и да работите, и обратно. 
И, конечно, не можам да бидам 100 проценти фокуси-
ран на секој медијски настан. Прво, тоа не е можно, и 
второ, тоа едноставно ве спржува. Вака имам комо-
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дитет да ја „одберам” својата чаша чај и да работам 
на тоа. За жал, или за среќа, живееме во подрачје 
каде што имате теми во изобилство и каде првичната 
инспирација навистина не ви е ни потребна.

> Колкав е предизвикот да се занимавате со 
постконфликтни прашања во општество кое не 
се соочило со минатото?

Најголемиот предизвик е како да ѝ се пристапи на 
темата, бидејќи овие теми најчесто ги прават луѓе, 
живи, но и мртви и исчезнати. Значи, тоа е едно 
исклучително чувствително поле во кое сте ги вклу-
чиле најсуптилните емоции на директните учесници 
во одредени настани, потоа на нивните семејства, 
потоа на микрооколината и понатаму, во концен-
трични кругови, сè до Балканот, Европа и светот. 
Во таква ситуација секој збор се мери десет пати. 
Не поради цензура или самоцензура, туку заради 
силна одговорност. Сè што сум кажал е еден огромен 
предизвик, најголем од сите. Конечната презентација 
на т.н. широк појас на корисници или публика, што 
и да значи тоа, е најбезболна во тој процес. Самата 
работа на создавање приказна, работа со сведоци, 
соговорници, работа со архиви и архивисти е предиз-
вик во секоја смисла на зборот.

> Заради темите со кои се занимавате, а кои 
воглавно се поврзани со национализмот, 
човековите права, војната и нејзините 
последици, често сте мета на закани, 
како на социјалните мрежи, така и во 
реалниот простор. Какво искуство имате со 
институциите?

Разновидно. Разновидно искуство со разни инсти-
туции и луѓе кои работат во нив. На пример, многу-
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мина ќе бидат изненадени, но најдобра соработка, 
освен, се разбира, со Здружението на новинари од 
БиХ, имам со Министерството за внатрешни работи 
во Бања Лука. Тоа се луѓе кои навистина добро ја 
вршат својата работа. Особено ако ги видите усло-
вите во кои работат – тоа се, информатички кажано, 
доцните осумдесетти, со целосно отсуство на техника 
и технологија. И тие луѓе, во такви услови, поточно 
во Центарот за јавна безбедност Бања Лука, досега ги 
решија, пронајдоа, уапсија речиси сите одговорни кои 
ми се закануваа со смрт. Според мојата евиденција, 
такви има 13 нив, а тоа е важно за продолжување на 
приказната.
Од тие 13 лица, му „простив” на едно лице, реков 
дека нема да го продолжам гонењето на суд, едно 
лице беше осудено, а останатите 11 лица никогаш не 
одговарале. Значи, судството и обвинителството се 
најконкретни црни дупки, кои во себе вшмукуваат сè 
и од кои правдата, по правило, не излегува.

> Кои се најчестите проблеми при 
професионално извршување на работата?

Освен тие смртни закани, не гледам некои поголеми 
проблеми. Јас губам време, одам во Министерството 
за внатрешни работи, ги пријавувам тие работи, 
луѓето уништуваат делови од мојата покуќнина, 
мојот автомобил, ми се закануваат, ме исфрлаат од 
објектите. Тоа се некои работи поради кои се чув-
ствувате прилично гетоизирано, тоа се работите што 
најмногу влијаат на вас како физичко, биолошко 
суштество. Кога ќе се навикнете на тоа, не ги ни 
забележувате другите работи. Има подметнувања, 
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ботови, има луѓе што лажат, кои го користат вашето 
име и презиме заради одредена добивка на мрежите. 

Но кога ќе се соочите со 
најлошите работи, тогаш не го 
забележувате тоа. Опсегот е 
широк, има сè и сешто.

> Дали се чувствувате 
безбедно? Имаше ситуации 
кога моравте да го напуштите 
градот во кој живеете.

Не се чувствувам ниту 
помалку безбедно, ниту 
помалку несигурно, гледајќи 
ги постапките на полицијата 
и обвинителството. Заканите 
сè уште постојат, но јас треба 
да пишувам без воведување 
автоцензура во своите тек-
стови. Секако, ако работите би 
се решавале, пред сè судски, 
убеден сум дека би имал многу 
помалку напади, а со тоа и 
работата би ми била доста 
олесната.

Човекот повремено ќе се заплаши и прашува, но 
мора да има поддршка во семејството, во пошироката 
општествена заедница, за да успее да продолжи да 
работи. Ако им подлегне на овие притисоци, неиз-
бежно паѓа во самоцензура и тогаш тоа веќе не е тоа. 
Од друга страна, тоа може да прерасне во параноја, 
наоѓајќи во сè извори на страв, и таму каде што ги 
нема. Предмет на менталната гимнастика е чове-

За интегритетот
Интегритетот е прашање 

на поединецот. Во принцип 
не е прашање на медиумите 
во множина, туку прашање 

на секој човек, а со тоа и 
на медиумскиот работник. 

Интегритетот е составен 
дел од личноста, па така 

можеме да кажеме дека во 
секоја професија има луѓе 
кои го имаат, а со тоа и во 
новинарството, а постојат 

и оние кои го немаат. Во 
бх. новинарството го има 

колку што има индивидуи 
кои го носат тој интегритет, 

а можам да кажам дека ги 
има многу малку.
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кот да успее сè да избалансира. Овие притисоци, се 
разбира, ја отежнуваат нашата работа. Тие се како 
несакани миленичиња, како гремлини кои се плеткаат 
околу нозете и не ви дозволуваат да се движите. Тоа е 
губење време.
Тогаш имате свест и потсвест за тоа како тоа ќе влијае 
на вашето семејство, вашата микрозаедница, околи-
ната, тоа се работите со кои се носите, но се препо-
рачува, доколку мислите да ја работите оваа работа, 
сето тоа да го оставите настрана кога пишувате 
текстови.
За жал или за среќа, човекот се навикнува на такви 
работи.

> Дали работата вреди за сите тие притисоци?

Јас не гледам на работите на тој начин. Новинар-
ството не е професија, тоа е вашиот живот. Тоа не е 
нешто што се одредува со работното време. Вие се 
раѓате и тоа ве фаќа, се закачувате, навлекувате и го 
живеете тој живот.
Затоа не можете, барем така мислам, ако сте вистин-
ски новинар, утре да станете и да кажете: „Ова не 
вреди, сега одам на некоја ПР-служба или политика”. 
Всушност, таквите никогаш не биле новинари и поне-
когаш им завидувам. Мене нема тоа да ми се случи, не 
затоа што сум премногу етичен човек, туку затоа што 
не знам ништо да работам добро освен ова.

> Колку е тешко да се одржи професионалниот 
интегритет во такви услови?

Мислам дека не е тешко. Сè е до индивидуата. Луѓето 
веќе со децении се вадат на притисокот за да го 
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оправдаат својот недос-
таток на интегритет, 
што мислам дека е 
замена на тезата. Ако 
постои интегритет, 
нема човек што може 
да ви изврши прити-
сок. И спротивно, ако 
го немате, ќе најдете 
илјада причини зошто 
го немате.

> Што, и покрај 
сè, ве остава во 
новинарството?

Некаде горе одговорив. 
Не знам да работам 
ништо друго. А и тоа е 
свет на прекрасни луѓе, 
кои ги запознав и кои 
уште ги запознавам. 
Тука е планетата Земја, 
која е вашиот двор 
кога добро ја вршите 
работата. Тука се пату-
вањата, нови светови, 
култура... Сега звучам 
како комбинација на 
манекенка и фудбалер, 
но да, тоа е убавината 
што ви ја носи новинар-
ството. Покрај тоа, тоа 
е оној внатрешен мир, 

За јавниот интерес
Во нашата работа тоа е вистината. 
Меѓутоа, ако човек во нашата 
работа ја напише вистината, тоа 
често не е од јавен интерес во 
балканските средини. И тогаш 
имаме меѓучовечки конфликт 
помеѓу луѓето кои ја вршат 
својата работа и луѓето што 
уредуваат и кои навистина 
не би сакале тие луѓе (кои ја 
пишуваат вистината) да си ја 
вршат својата работа. Значи, 
тука има проблеми. Не би знаел 
што е јавниот интерес за БиХ. 
Дали е тоа интересот на елитите 
и економските, политичките 
олигархии или е универзално 
добро кое некаде се изгубило? 
Ние како т.н. јавни работници 
и не знаеме што е јавен интерес. 
Ако јавниот интерес е сведочење 
за вистината, пишување вистина 
и справување со вистината, 
почесто се забележува дека тоа 
е можно и дека е идеал, но тоа 
не кореспондира со ситуацијата 
на теренот. На теренот постојат 
бракови меѓу јавното мислење 
и креаторите на медиумските 
политики, кои не се совпаѓаат со 
таканаречениот јавен интерес во 
потесна смисла.
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кој го имате кога знаете дека правите нешто добро и 
кога сте сведоци на вистината и покрај надворешните 
бури. Некако ве смирува.
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> Линдита Чела
Линдита Чела работи во Меѓународната новинарска 

мрежа за истрага на организиран криминал и 
корупција – OCCRP. Претходно работеше за 

БИРН и Балкан Инсајт. Добитничка е на повеќе 
меѓународни награди за истражувачко новинарство, 

како и на Признанието на Организацијата за 
рамноправност на родови, еднаквост и зајакнување 

на жените. Беше дел од тимот на БИРН, кој доби 
специјално признание за проектот „Making a Killing” 

на глобалната конференција за истражувачко 
новинарство во Јоханесбург.

 За интегритетот

Новинарите во албанските медиуми работат од 
утро до вечер и морам да кажам дека, и во јавните 
служби и во мејнстрим медиумите, работат во многу 
тешки услови. Повеќето новинари во Албанија не се 
осигурани. Тие работат за плата која е во повеќето 
случаи под просекот на нивните колеги, дури и оние 
на Балканот. Што е најважно, албанските новинари 
немаат слобода во известувањето. Воглавно се при-
нудени на самоцензурирање заради врските помеѓу 
издавачот / сопственикот на медиумите и владата што 
ги контролира скоро сите медиуми. Ако го погле-
днеме прашањето од оваа гледна точка, мислам дека 
повеќе би требало да зборуваме за интегритетот на 
медиумите, нивните сопственици и самата влада, а 
не на медиумските работници и работнички. Ние 
сме во еден магичен круг каде што владата, барем во 
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последните четири или пет години, им обезбеди на 
сопствениците на медиумите финансии преку тен-
дери и реклами и така ги контролира. Во моментов, 
за жал, не можеме да зборуваме за интегритетот на 
новинарите и за тоа дали медиумите во Албанија се 
слободни. Ова е најважното нешто што сакав да го 
истакнам.
Заради платите новинарите се претворија во вла-
дини портпароли или најобични предаватели на 
информации што ги добиваат од нив, без давање 
никаков контекст или барање повеќе информации. 
Во моментов немаме информации, немаме новинари 
што си ја вршат својата работа. Напротив, имаме 
новинари кои, заради врските на сопствениците на 
медиумите во кои работат со одредени министерства 
или владата, се принудени да бидат само пренесу-
вачи на нивната пропаганда. Доколку новинарот или 
новинарката сака да ја надмине вестта или одбие да 
известува така што само пренесува соопштенија од 
владата, веднаш ќе се соочи со можноста да ја изгуби 
работата. Затоа мислам, и ќе повторам, дека не треба 
да зборуваме за интегритетот на новинарите. Пробле-
мот е на повисоки нивоа. Треба да зборуваме за влада 
што има целосна контрола врз новинарите преку 
сопствениците на медиуми, додека од друга страна 
целосно ги блокира информациите кои е должна да 
ги даде. Кога ќе се случи медиумите да објават квали-
тетни, професионално изработени натписи, владата, а 
особено премиерот, ги обвинуваат за ширење лажни 
вести и ги нарекуваат „ѓубре”.
Лажните вести од утро до вечер всушност се еми-
туваат на онлајн каналот на премиерот – ЕРТВ. Тој 
е единствениот премиер во регионот, според моите 
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сознанија, кој има свој канал на Фејсбук, на кој ги 
гледаме состаноците на владата и од каде медиумите 
добиваат информации. Никој не ги проверува подато-
ците што ги објавуваат, ниту нивната веродостојност. 
Од друга страна, иако е во прашање емитување преку 
социјалните мрежи, очигледно е дека тие имаат добра 
продукција. Во Албанија слободата на медиумите 
е доведена во прашање. Имаме многу медиуми, но 
немаме новинарство и имаме многу новинари, но тие 
не известуваат, како резултат на притисокот наметнат 
од владата.
Освен самоцензурата, новинарите во Албанија не се 
добро обучени и ова е повеќе од очигледно во начи-
нот на кој се работи. За жал, во споредба со ситуа-
цијата пред неколку години, го изгубија чувството 
дека информациите треба да ги потврдат од најмалку 
два извори. Според мене, не затоа што не сакаат или 
не ја знаат својата работа, туку поради притисокот 
само да се пренесуваат соопштенија. Имам и голем 
проблем со таканаречените онлајн медиуми, кои 
недостасуваат скоро во сè – од минималните стан-
дарди на албанскиот јазик, до објавување на вести 
кои се целосно непотврдени и не се од јавен интерес.

 За недовербата

За жал, во последниве години, поради пропагандата 
на владата која ги таргетира медиумите, луѓето сè 
помалку ни веруваат. Иако никогаш не сум објавила 
лажна вест, дезинформација, поминувам многу време 
убедувајќи ги луѓето што за прв пат ги запознавам 
и контактирам заради добивање информации да ми 
веруваат, зборувајќи им дека најдобра можност да 
ги променат работите во оваа земја е разоткривање 
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на корупцијата, работи кои 
се случуваат во албанските 
институции, дека казнувањето 
на корупцијата е единствениот 
начин да бидеме демократ-
ска земја. Порано, на пример 
пред четири години, не губев 
време да ги убедам луѓето да 
ми ја кажат својата приказна. 
Во моментов има колебање 
и гледам дека на некој начин 
владината пропаганда за 
етикетирање на новинарите 
како „ѓубре” има ефект. Дури 
откако ќе ги убедам луѓето 
со мојата работа, можеме да 
комуницираме за интервјуто 
или проблемите за кои треба 
да разговараме. Тоа е лош 
знак.

 За заканите

Во моментов работам во организација која се фоку-
сира на истрага на организиран криминал и коруп-
ција, и, се разбира, корупцијата секогаш се случува 
на високо ниво. Последица на тоа е дека често сум 
во ситуација да ми се закануваат. Не би го нарекла 
тоа директна закана, како „Ќе те убиеме!”, многу е 
пософистицирано. Или нудење пари или наоѓање 
лични врски за да ми го одвлечат вниманието и тоа се 
случува со скоро секоја работа што ја правам. Секако, 
по секоја закана два до три дена се плашите да изле-
зете од куќата, но за мене тоа е нормално и во момен-

Што е јавниот интерес?
Да го поставиме 

прашањето како се 
трошат нашите пари. 

Во демократска држава 
сите плаќаме порез и 

дефинитивно треба 
да знаеме како тој се 
користи. Новинарот 

или новинарката треба 
да провери, во најдобар 

случај да открие корупција, 
односно што во договорот 

тргнало како што не 
треба. Тоа е точката во 
која новинарството се 

разликува од пропагандата.
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тот кога ќе ги добијам, знам дека сум на вистинскиот 
пат. Тие се за мене показател дека својата работа ја 
работам добро. Не велам дека на новинарите им се 
потребни такви ситуации, но кога ќе се соочите со 
нив, мора да најдете сила и да разберете дека сте на 
вистинскиот пат да направите добра приказна.

 За новинарството

Од 15-годишно искуство можам да кажам дека 
предизвиците со кои се соочува новинарството се 
сменија во согласност со политичките случувања и 
ситуацијата во медиумите во Албанија. Да не забора-
виме дека за тоа време земјата помина низ хаотични 
ситуации, како што се војната во Косово, граѓанската 
војна, кои им препуштија место на политичката 
корупција и организираниот криминал. Известу-
вањето за овие настани е секако предизвик за секој 
новинар и, според мое мислење, имаше новинари кои 
успеаја да работат на многу професионален начин. 
Сепак, предизвикот со кој се соочува секој новинар 
во Албанија е кредибилитетот на јавноста. Имаме 
влада која не се фокусира на транспарентност, туку на 
анатематизирање на новинари, а со тоа и на контрола 
на масовните медиуми.
„Циничните, платените, демагошките медиуми 
со текот на времето ќе ја направат јавноста толку 
безвредна како што се и тие самите”, вели Џозеф 
Пулицер, и според моето мислење, тоа е сликата за 
медиумите и јавноста во Албанија. Точното известу-
вање, а пред сè известувањето што е во јавен инте-
рес, е голем предизвик за секој новинар денес. Но, и 
покрај сето она низ што поминувам заради работата, 
не се откажувам од мојата професија. Меѓутоа, да 
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не заборавиме дека и новинарот е човек, што значи 
дека има кризи, разочарувања и дилеми каде, за жал, 
колку подобро ја извршува својата професија, толку 
се поголеми соочувањата со реалноста на корумпи-
раната држава. Под тоа мислам дека имаше моменти 
кога реков: „Доста е! Не можам понатаму!” или 
„Имам право да живеам како и другите!”, но тоа беа 
зборови упатени кон пријателите, понекогаш дури и 
да си објаснам уште еднаш дека она што го работам е 
исправно, дека има луѓе што треба да ги поддржиме 
и дека не сум сама во оваа мисија. Доволно е само да 
тргнете во следното истражување и дилемите исчез-
нуваат и започнувате да го работите она што најдобро 
го знаете, најубавата професија на светот: новинар-
ството.
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> Иван Чаѓеновиќ
Долгогодишен новинар на дневниот весник „Вијести” 

од Подгорица. Пишува за неделникот „Монитор” и 
порталот PCNEN.

ПРАВО НА НЕСОГЛАСУВАЊЕ: Почнав да работам во 
новинарството пред да го завршам факултетот. Рабо-
тев во еден многу добро читан црногорски медиум. 
Атмосферата на која бев навикнат во таа редакција, 
кога започнав, беше дека слободата на новинарите е 
една од клучните работи. Нè учеа да бидеме слободни 
и јас се обидував да бидам таков во наоѓањето теми и 
известувањето. Се разбира, таа слобода не значи дека 
можам да пишувам што сакам и што ми е мило, туку 
во согласност со новинарските стандарди и прин-
ципи. Со време тој медиум почна да се претвора во 
нешто што дотогаш не беше во моите очи. Социјал-
ните мрежи, порталите и брзината на ширење на 
информации придонесоа за тоа. Јас и моите колеги 
имавме принцип никогаш да не дозволиме наш пот-
пис под текст зад чија содржина не стоиме. Тоа често 
го користев во работата ако не сум согласен со нешто 
што се објавува во весникот. Не сакав да го ставам 
својот потпис. Имаше негодувања, врева, конфликти, 
но тоа беа здрави расправи и конфликти во кои на 
крајот никој не би ме присилувал да застанам зад 
нешто што не е моја информација. Уредувачката 
политика мора да се почитува, последен е зборот на 
уредникот, но исто така е мое право да не стојам зад 
таа содржина со својот потпис.
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Потоа се смени уредничката политика, уредничкиот 
тим и сè. Притисоците стануваа сè поголеми. Почнува 
да се ограничува правото на новинарите да избираат 
стории во однос на тоа кои институции или луѓе се 
предмет на текстот, а не кој е проблемот во општест-
вото... Тие велеа дека треба да се биде внимателен со 
тие институции или луѓе, а всушност тие текстови 
никогаш нема да бидат објавени – се случува момен-
тот кога уредникот ќе каже: „Дај ми јас да го проверам 
тоа, и ќе ти кажам како стојат работите со таа сто-
рија”. Таква ситуација не ми се случи мене лично, но 
колегите ми кажуваа дека им се случило.
Во еден момент испратив прашања до компанија што 
е голем огласувач во тој медиум, а во врска со една 
афера што беше тогаш актуелна. По испраќањето 
на прашањата не ме повика никој од компанијата, 
туку еден од клучните уредници во редакцијата да 
ме праша како смеав да го сторам тоа. Тонот беше 
неприфатлив и понижувачки за мене – некој се 
обидува да ти префрли за нешто што не е грешка, 
туку правило. На крајот, тој уредник ми посочи дека 
претходната одлука на уредничкиот тим, уште и пред 
моите прашања, беше да не се пишува за таа афера и 
таа компанија. Тоа беше страшно за мене. Испратив 
имејл до сите уредници, го информирав колегиумот 
за тоа што се случи. Го информирав и редакцискиот 
правобранител. Уредничката ми одговори на имејлот, 
некои зборови ги демантираше, некои ги потврди. 
Потоа побарав од редакцијата да се изјасни, бидејќи 
беше мој збор против нејзиниот. Меѓутоа, никогаш не 
добив одговор. 
Во периодот кога најавија отпуштања и намалување 
на бројот на вработени (пред оваа ситуација), ми 
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рекоа дека останувам, дека се задоволни од мојата 
работа. Тоа ми го рече мојот претпоставен и главен 
уредник. Меѓутоа, по испраќањето на прашањата ме 
повикаа и ми соопштија дека сум технолошки вишок. 
Тоа решение го добив во февруари и во тој медиум не 
работам од април.
ПРАВО НА РАЗЛИЧНО МИСЛЕЊЕ: Не сакав да одам 
спротивно на своите принципи. Само барав да се 
изјаснат за мојот случај. Но, во тој медиум веќе не 
беше пожелно никакво несогласување и различно 
мислење.
До спорниот момент немав никакви проблеми. Се 
обидував да ја работам својата работата што е можно 
попрофесионално и никој не ме „чепкаше”. Сфатив 
дека ова е приватен медиум и дека сопствениците, 
пред сè, се заинтересирани за профит. Работев по свое 
– „се до еден момент”.
Уредувачката политика не се смени одеднаш, тоа се 
случуваше полека. Лично мислам дека најмногу се 
работеше за зближување на сопственикот со одре-
дени политички структури во државата. Иако сите 
ја забележаа промената, врвот на уредничкиот тим и 
сопствениците негираа каква било промена во уре-
дувачката политика. Она што дојде нагло и неочеку-
вано беше ненадејната промена во уредничкиот тим. 
Ова повторно кореспондираше со цензурата на еден 
колега, кој напиша негативен текст за истата компа-
нија на која ѝ испратив прашања. Еден од сопстве-
ниците, без да се консултира со уредништвото, го 
отстранил текстот од порталот, што уредништвото го 
осуди и ѝ се спротивстави на управата. Набрзо потоа 
поставен е нов главен уредник.
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Сметам дека постои етички 
кодекс (Кодекс на новинарите 
на Црна Гора), кој, според 
мене, е Библија на новинар-
ството. Доколку новинарите 
цврсто држат до Кодексот, 
експанзијата на социјалните 
мрежи и дезинформациите 
не можат да бидат пречка за 
новинарот да го зачува својот 
интегритет. Новинар, ако 
се придржува до етичкиот 
кодекс, нема да објави инфор-

мација се додека не ја провери, без оглед дали ќе биде 
прв. Колку што можам да видам, некои мејнстрим 
медиуми понекогаш се лизнуваат, но генерално не 
брзаат да објават информација пред да ја проверат. 
Говорот на омраза е проблематичен во коментарите 
на Интернет. Колку што го следам напредокот на тоа 
поле, никој сè уште не најде начин да ги регулира 
коментарите на порталите, без да влезе во просторот 
на цензура.
ВНАТРЕШЕН И НАДВОРЕШЕН ПРИТИСОК: Проблемот 
е да се зачува интегритетот без никакви компромиси. 
Ова е најтешко затоа што ќе навлезете во финансиски 
проблеми и ќе имате мала поддршка – малку луѓе 
ќе ве разберат. Повеќето нив ќе кажат дека сте твр-
доглави, отколку да имате интегритет. Затоа луѓето 
бараат некаква средина, правејќи отстапки, но имаат 
и некаква граница под која сигурно нема да преминат.
Првата група на проблеми е поврзана со надвореш-
ниот фактор – луѓето со кои сораборувате надвор од 
редакцијата, вашите извори, институциите кои ќе се 

Што е јавен интерес?
Новинарот ќе знае дали 
информациите се од јавен 
интерес кога ќе одговори 
на прашањето: „Кого тоа 
го интересира?” Кога 
одговори на тоа прашање 
и види колкав круг луѓе 
вклучува, ќе знае дали 
информацијата е од јавен 
значај.
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обидат да ги субверзираат информациите, да извр-
шат притисок, да влијаат на тоа да ја пласираат некоја 
информација преку вас.
Другите проблеми се поврзани со соработката во 
самите медиуми – вие во редакцијата нема да имате 
поддршка за она што го работите. Ако, да речеме, 
некој ве нападне, вербално или физички, а не можете 
да очекувате од редакцијата да стопроцентно стои зад 
вас. Секогаш ќе имате толку поддршка од медиумите, 
колку таа не го загрозува нивниот бизнис.
Полесно ќе се борите со институциите и соговорни-
ците и притисоците што доаѓаат од таа „надворешна 
страна”, а многу е потешко со внатрешните прити-
соци што доаѓаат од вашите работодавци. Тие ви ја 
даваат заработката, од нив зависи вашата финансиска 
состојба, животот, основните потреби, сметките... А 
вие мора да го зачувате вашиот интегритет и да обја-
вите нешто што мислите дека јавноста треба да знае. 
Е, тука доаѓате во конфликт 
со вашиот работодавец.
Тоа се, според мое мислење, 
главните болести на нови-
нарството. Ако сакате да 
го зачувате вашиот инте-
гритет по секоја цена, 
нема да имате поддршка 
од општеството, коле-
гите, можеби дури ни од 
семејството.
ИНТЕГРИТЕТ наспроти 
ИНТЕРЕСОТ: Сè зависи од контекстот, ситуацијата и 
природата на луѓето. Може да се случи да работите 
цел живот и никогаш да не дојде до судир на инте-

Ако сакате да го 
зачувате вашиот 
интегритет по 
секоја цена, нема да 
имате поддршка од 
општеството, колегите, 
можеби дури ни од 
семејството
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гритетот и интересите на сопственикот. Доколку, пак, 
дојде до таква ситуација, луѓето можат да бидат бес-
компромисни и да останат без работа (да дадат отказ 
или да бидат отпуштени), можеби само ќе дојде до 
намалување на заработката, можете да бидете жртва 
на мобинг, а може и да не претрпите никакви видливи 
последици. Според мое мислење, луѓето кои покажат 
дека имаат интегритет никогаш не можат долго да 
останат на одлучувачки позиции во медиумите или 
ќе останат сè додека нивниот интегритет не дојде во 
спротивност со интересите на медиумите.
Кај новинарите има доста интегритет. Сепак, ова е 
помалку видливо во известувањето на медиумите. 
Причината не е недостаток на етика, туку уреду-
вачката политика на оние медиуми и уредници кои 
уредуваат новинарски текстови, ги преправаат, ги 
скратуваат... Тоа најдобро се гледа кај одредните 
портали – оние фантомски портали кои немаат 
импресум, ниту се знае кои се сопствениците и како 
се финансираат. Текстовите што се неетички обично 
не се потпишани. Многу е потешко да се биде нее-
тичен и нечовечен кога вашиот потпис стои под 
таков текст. Има голем број на новинари кои својата 
работа ја извршуваат чесно и со интегритет. Јас сум 
во контакт со колегите кои работат во мејнстрим 
медиумите и тие се борат. Нивната борба е невидлива 
за нас и за јавноста, бидејќи нивниот текст често се 
објавува како што се објавува, но тие многу се борат 
во своите редакции и со своите уредници. Сепак, 
ваквите уредувачки политики и медиумски интереси 
честопати преовладуваат. Исто е и на Јавниот сервис. 
Таму обично луѓето кои имаат интегритет се тргнати 
и работат сервисни информаци или помалку важни 
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настани, што не се од интерес за политичките елити. 
Обично се знае кои новинари обработуваат „важни 
информации”.
ПРАВО НА ИНФОРМАЦИЈА: Ако ги земеме сите 
медиуми како целина, во Црна Гора има такви кои се 
режимски и оние кои се антирежимски. Веднаш имате 
две страни и доколку ги прочитате и режимските 
и антирежимските медиуми, ќе добиете целосни 
информации и во таква ситуација тоа може да се 
толкува како јавен интерес. Но мислам дека во Црна 
Гора нема многу луѓе кои ги читаат сите медиуми. 
Поделени сме на оние кои читаат само еден медиум 
и имаат само една гледна точка. Тие немаат целосна 
слика.
Кога поединечно ги гледате медиумите, секој има свој 
интерес, своја цел. Поединечно гледано, тие не рабо-
тат во јавен интерес, но генерално гледано за секого 
може да се најде по нешто. Доколку ве интересира 
ангажирањето на опозицијата или на оние кои се про-
тив власта, можете да читате во една група медиуми. 
Ако ве интересираат скандали и критика на власта, 
тоа можете да го најдете во друг медиум.
Граѓанинот може да дознае што се случува во 
општеството, но секој 
медиум поединечно нема 
да му даде целосна инфор-
мација. На пример, во еден 
медиум сите објавени стории 
можат да бидат професио-
нално обработени и секоја 
од нив открива информации 
од јавна важност, меѓутоа 
тој медиум едноставно нема 

Граѓанинот може да 
дознае што се случува 
во општеството, 
но секој медиум 
поединечно нема 
да му даде целосна 
информација
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да известува за некои теми што можат да ги загрозат 
неговите интереси. Ќе пишува за јавниот интерес се 
додека не го загрози сопствениот интерес. Но затоа 
некој друг медиум ќе пишува професионално за овие 
теми, додека нема да известува за некои теми, за кои, 
на пример, првите медиуми известуваат. Конкретно, 
во еден медиум, на пример, банките се големи огла-
сувачи и тој воопшто нема да известува за сканда-
лите во банкарскиот сектор, додека во друг медиум 
главните огласувачи се телекомуникациските корпо-
рации, па тој нема да пишува за скандали во телеко-
муникациите, но редовно ќе известува за спорното 
работење на банките, додека првиот медиум, меѓу 
другото, ќе известува за спорното работење во теле-
комуникациите. Доколку граѓаните би ги прочитале 
двата медиуми, би биле информирани за скандалите 
и во банките и во телекомуникациите.
Сметам дека во демократска држава не можат сите 
медиуми да имаат идентични интереси, но затоа 
граѓаните можат да бидат информирани доколку ги 
читаат сите медиуми. Воглавно, сметам дека јавниот 
интерес е во плурализмот на медиумите и во плура-
лизмот на интересите на медиумите.
Проблемот е во тоа што граѓаните не се писмени за ја 
препознаат уредничката политика на медиумите и да 
препознаат дека секој медиум има свој интерес и да 
знаат што е информација, што е мислење, каков став 
... и да споредуваат различни медиуми.
Со промената на власта поларизацијата станува 
уште посилна, само медиумите ги сменија половите. 
Оние што беа неодамна со властта сега се против 
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новата власт, и обратно. Сепак, како довчерашните 
антирежимски медиуми поддржуваат само дел од 
новата влада, во која има спротивставени мислења и 
постапки, може да се почувствува формирање на трет 
пол – односно, воглавно нова група на медиуми што 
ќе го поддржат другиот дел од новата влада.
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> Тамара 
Чаусидис

Уредничка на порталот prizma.mk, електронско 
издание на македонскота редакција на Балканската 

истражувачка мрежа БИРН. Работела, меѓу другото, 
на Првата програма на Македонското радио, Радио 

Слободна Европа, ТВ АЛСАТ – М. Основачка е на 
првиот независен синдикат на новинари, кој го 

водеше од 2010 до 2018 година. Беше претседателка 
на Советот за чест на Здружението на новинари. 

Коавторка е на Прирачникот за новинарска етика.

 За новинарството некогаш и сега

Новинарството во кое јас влегов беше новинарство во 
преминот од општествено-политичка работа во про-
фесија што треба да работи во јавен интерес. Моите 
први авторитети беа луѓе кои се спротивставија на 
диктатите на партијата. Луѓе кои ги воведоа прин-
ципите на демократија во општеството на почетокот 
на независноста, кои ја испрашуваа власта, отворија 
забранети, непожелни теми или едноставно теми што 
се однесуваа на обичните луѓе. Тоа беше во 90-тите 
години на минатиот век, што се смета за златно време 
на македонското државно радио Радио Скопје.
Но како партиските олигарси и локалните моќници 
преку ноќ стануваа се помалку исплашени за својата 
судбина, сé поарогантни, така нивното влијание врз 
медиумите стануваше се посилно. Мојот прв серио-
зен судир со партиската држава се случи некаде кон 
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крајот на 1998 година, кога како водителка на вести 
требаше да прочитам коментар напишан во тогаш-
ната владејачка партија, насловен како Уреднички 
коментар на Македонската радио-телевизија, против 
Уставниот суд кој ги оспори резултатите на избор-
ните манипулации.
Јас одбив. Интересно е што методот со кој ме при-
нудија да го објавам тој коментар беше закана дека 
секој што беше со мене на смена ќе биде казнет или 
отпуштен. Јас дозволив коментарот да биде објавен 
во вестите што ги уредував, но на крајот, пред вре-
менската прогноза. Од тој ден барав начин да излезам 

од Радио Скопје. Неполни 
две години подоцна си 
заминав.
Денес новинарот добива 
готов текст по е-пошта од 
партискиот штаб, со сé 
изјави, и воопшто не се 
мачи да го отпечати – вле-
гува директно во студи-
ото и го чита текстот од 
мобилниот телефон. Тој го 
одработи својот работен 
ден. И тоа е денешното 
новинарство – новинар-
ство кое се бори за правата, 
истовремено бегајќи од 
секоја можна одговорност, 
памет, чест; новинарство 
во кое влегуваат паметни, 
талентирани деца само ако 
залутале, а ако не избегаат 

Тоа е денешното 
новинарство – 

новинарство кое 
се бори за правата, 

истовремено бегајќи 
од секоја можна 

одговорност, памет, 
чест; новинарство во 

кое влегуваат паметни, 
талентирани деца 

само ако залутале, 
а ако не избегаат 

на време, брзо 
стануваат инфицирани 

со цинизам и 
безнадежност
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на време, брзо стануваат инфицирани со цинизам и 
безнадежност.

 За интегритетот

Интегритетот е единственото нешто што ги чини 
новинарите професионалци и ги разликува од пропа-
гандистите, како што ги нарекувам паразитите кои се 
намножиле во професијата и лажно се претставуваат 
како новинари. Интегритетот отсекогаш, но никогаш 
како денес (глобално), бил редок. За некој вредност, а 
за некој баласт. Тривијализацијата доминира во јав-
ниот дискурс, секое преиспитување на вредностите 
и улогата на новинарството се смета за патетично, 
анахроно и непотребно. За интегритетот ретко кој 
зборува, а уште помалку го бара.

 Најчести проблеми во новинарството денес

Најчестите проблеми во новинарството произле-
гуваат од фактот дека професијата и индустријата 
брзо се менуваат, пред сè поради технолошките, но 
и општествените промени, а сето тоа не може да се 
проследи со промени во рамките на традиционалните 
медиуми и во рамките на еден професионален живот.
Кога јас започнував немаше мобилни телефони, а 
денес себе се фаќам како се прашувам како е можно 
да се работи без мобилен телефон и интернет.
Друг проблем што, ми се чини, станува се поизразен 
и на кој лично му посветив особено внимание со 
работата на синдикатот, е недостатокот на имунитет 
во новинарството. Имено, според мене, најголемиот 
проблем на новинарството е тоа што со тоа име се 
нарекуваат и луѓето кои за да го практикуваат, го 
ризикуваат својот комодитет, понекогаш и животот, 
но и оние кои едноставно се продадоа и ја одработу-



>>70

ваат работата за некој центар на моќ, без оглед дали е 
партиски или бизнис.

Овој проблем е прису-
тен одамна, но јавноста 
стана свесна за тоа дури 
со појавата на таканарече-
ните лажни вести. Лажните 
вести се само последица, 
а не причина или про-
блем сам по себе. Еднос-
тавно дозволивме, како 
општество, како цивилиза-
ција, да ни се сервира како 
новинарство сè и сешто и 
не реагиравме. Ние не ги 
наградивме со доверба, 
углед и пофалби оние што 
ги испрашуваа моќните 

во наше име, кои отворија тешки теми, но ги изедна-
чивме со оние другите. Дури ги претпочитавме оние 
што беа „наши” или зборуваа она што сакавме да го 
слушнеме, и покрај тоа што биле полуписмени амби-
циозни малограѓани, кои лесно и ефтино можеа да се 
купат за вечера или за место во близина на моќните.
Тоа поевтинување, таа распродажба на професио-
нални вредности, па ако сакате и идеали, му се зака-
нува на новинарството многу повеќе од социјалните 
мрежи.

 За јавниот интерес

Можеби за некого ќе звучи смешно или како да 
измислувам, но јас навистина имав прилики да 
разговарам со т.н. колеги, со директори, па дури и 
главни уредници, кои под јавен интерес подразбираат 

Лажните вести се 
само последица, 
а не причина или 
проблем сам по 

себе. Едноставно 
дозволивме, како 

општество, како 
цивилизација, да 

ни се сервира како 
новинарство сè и 

сешто и не реагиравме 
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нешто што би било интересно за јавноста, нешто за 
што е љубопитна, нешто што би сакала да дознае. 
Така имаме ситуација да се објавуваат здравствените 
состојби на луѓето, деталите, па дури и мотивите за 
самоубиства, но не се објавува, на пример, масовен 
протест на студенти, под изговор „да не је труеме 
публиката со политика”. Можете да мислите каква 
јавност произведуваат ваквите медиуми. И тогаш се 
чудиме на политичкото суеверие и леснотијата со која 
политиката манипулира со гласачите. 
Улогата на новинарството да како чувар на јавниот 
интерес ригорозно ги следи луѓето кои се или би 
сакале да бидат на позиции на моќ, за да не ја злоу-
потребат, присутна е само во проектните апликации 
на разни здруженија, а медиумскиот систем, заедно 
со оние што го регулираат, ни на секунда не се замара 
со прашањето дали јавноста добила веродостојни 
информации и доволно различни информации за 
важните политички или социјални прашања. Тоа е, 
всушност, суштината на новинарството што работи 
во јавен интерес.

 Дали ситуацијата се смени со промена на 
владата?

На многу начини да, но во најважното – не. Се смени 
во смисла да нема притисоци што би довеле до 
затворање на медиумите или кои буквално ги оставаа 
новинарите и новинарките преку ноќ без работа. Сега 
тоа не е случај, иако медиумите кои се категорично 
критични, односно склони кон опозиционите вредну-
вања, се жалат на репресија, засега нема докази дека 
тоа навистина и се случува. Нема или не е видлива 
политиката на „купување” уредничка политика преку 
државни реклами, иако постојано е присутна амби-
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цијата на самите медиуми некако да ја вратат држав-
ната помош. Промени има во тоа да не е мал бројот 
на новинари кои „маршираа” и протестираа против 
владата (поранешниот премиер – прим. ур.) Никола 
Груевски, а кои завршија на позициите портпарол, 
директор или „куќни пријатели” на сегашниот пре-
миер Зоран Заев. Поголема е транспарентноста на 
владините институции, иако постои видлив отпор 
да се дадат информации што можат да го загрозат 
имиџот на владејачките партии. На ваквите прашања 
сè уште тешко, ако и воопшто, се одговара.
Она што не е променето е перцепцијата дека меди-
умите се важни, а не новинарството, што е нивната 
главна дејност. Затоа се преговара, договара и се 
одоброволуваат газдите или директорите на големите 
телевизиски куќи. Затоа се наоѓаат начини да се обез-
бедат некои средства во форма на изборни реклами, 
помош заради епидемијата... што било, не е важно 
само да се смират големите медиумски магнати. 
Новинарството сфатено како пес чувар (watch dog), 
како некој што е подеднакво оддалечен од власта како 
и од опозицијата, некој што отвора и дава информи-
рани ставови, на никој повеќе не му треба – ниту на 
јавноста, ниту на политиката, ниту на економијата, а 
мене ми се чини веќе ни на самите новинари, кои се 
повеќе и самите одат во политика (затоа што таму е 
моќта), во пропаганда (затоа што таму се парите) и во 
заборав.
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> Артон Демасај
Извршен директор на невладина организација која 

се залага за демократија, борба против корупцијата 
и достоинството – Чоху, еден од најпознатите 

истражувачки центри за јавна политика на Косово. 
Во рамките на оваа организација е формиран и 

центар за истражувачко новинарство.

> Вашата област е политика, но се занимавате 
и со новинарство. Зошто?

Нашиот главен фокус од нејзиното основање во 
2005 година се демократизацијата и борба против 
корупцијата. Наскоро сфативме дека информациите 
достапни на јавноста не се доволни за нејзино инфор-
мирање и не обезбедуваат простор за развој во други 
области. Така се роди идејата за формирање центар 
за истражувачко новинарство. Преку него се занима-
вавме со еколошки, социјални и други теми. Тоа беше 
првичната причина зошто започнавме новинарство 
во Чоху. Во овие десет години известување имавме 
одлични резултати, бидејќи за истрагите што ги 
објавивме, како што се финансирање на политичките 
партии, но и други прашања, расправаа и членовите 
на парламентот. Во моментов Чоху има два фокуса / 
програми. Главната програма е за правда, каде ги сле-
диме судовите и случаите на корупција, како и дру-
гите јавни институции и нивната транспарентност, 
функционирање и одговорност. Втора е програмата 
за истражувачко новинарство, во која се занимаваме 
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со разнлични теми, како што се еколошки проблеми, 
на пример уништување на шумите или загадување 
на реките и слични случаи. Покрај тоа, решивме да 
ги објавиме сите информации што ги собираме на 
терен во база на податоци, која е јавно достапна. Така 
заинтересираните медиуми и сите институции, невла-
дини организации, но и граѓаните, ќе имаат пристап 
до овие информации. Сите податоци што ги собираме 
се јавно достапни и се однесуваат на корупцијата, 
имотот, животната средина...

> Интегритетот е еден од основните принципи 
на новинарската етика. Дали е и колку е 
видлив во медиумското истражување на 
Косово?

Можам да зборувам воглавно за медиумите на Интер-
нет, бидејќи како организација веќе три години 
следиме како овие медиуми го почитуваат етичкиот 
кодекс. Со целосна одговорност можам да кажам дека 
сите мрежни медиуми во Косово го кршат етичкиот 
кодекс кој самите го смислиле, а тоа се случува скоро 
секојдневно. Интернет медиумите во Косово не и 
даваат простор на другата страна, не цитираат извори 
на информации и пренесуваат текстови од други 
медиуми без да го наведат оригиналот. Не можеме да 
ја прескокнеме ниту приватноста, затоа што меди-
умите често, прекршувајќи го етичкиот кодекс, ги 
кршат законите за лични податоци.
Главната причина зошто се крши етичкиот кодекс 
е што поголема динамика на нивниот портал и што 
повеќе лајкови и видливост.
Мислам дека, ако само малку се обидат, сите медиуми 
во Косово можат да ги почитуваат професионалните 
стандарди, но недостасува волја. Прекршувањата се 
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случуваат, како што реков, заради политички инте-
реси, засновани на припадност кон политички пар-
тии или деловни интереси, заради врски со компании 
итн. Нашето искуство, засновано на многуте жалби 
што ги доставивме до Советот, од кои повеќето беа 
прифатени, покажува дека тие имале ефект и дека 
медиумите станале малку повнимателни. Но тоа не е 
доволно. Сè уште има проблеми во известувањето и 
непристрасноста на медиумите.

> Која е главната причина? Дали вработените 
во медиумите се запознати со Кодексот?

Главните уредници на медиумите на Интернет за 
кои зборуваме се дел од Одборот на Советот за 
печат. Сите жалби што ги испраќаме до Советот се 
одобрени од главните уредници или други луѓе кои 
ги поставија самите медиуми. Затоа не се работи за 
недостаток на свесност за етичкиот кодекс. Не само 
главните уредници и уредниците воопшто, туку и 
вработените во медиумите во Косово се исто така 
свесни за постоењето на овој кодекс, но едноставно 
им е полесно да го прекршат. Мислам дека тоа се 
случува намерно, затоа што е полесно да се копира 
или наведува измислен извор – тоа многу се користи. 
Медиумите во Косово често се повикуваат на интерни 
извори, кои никогаш не се објавени во јавноста. Пра-
шањето е кој е тој извор познат на редакцијата. Ова 
нема логика. На пример, на почетокот на октомври 
медиумите објавија напис заснован на свои извори во 
Централната универзитетска болница на Косово, во 
кој се тврди дека поранешниот премиер Рамуш Хара-
динај ја претепал сопругата, без да проверат дали тоа 
се случило, но тоа го објавија во сите други медиуми. 
Подоцна обвинителството и семејството дадоа изјави 
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дека тоа не се случило. И што 
се случи после тоа? Меди-
умите објавуваат деманти, 
но тој нема ефект затоа што 
голем број од населението ги 
видел, прочитал или слушнал 
претходно објавените вести. 
Затоа, мислам дека тоа се 
прави намерно, што може да 
биде за политички, лични или 
деловни цели.

> Кои се најчестите проблеми 
при професионалното 
извршување на работата?

Законодавните рамки се 
добри, што може да се види во 
пракса, бидејќи ние на Косово 
имаме голем број телевизии 
кои имаат посебен пазар. Во 
исто време, на Интернет има 
многу медиуми. Значи, постои 
пазар и можност за профе-
сионална работа, притоа 
почитувајќи ги принципите на 
вистината и непристрасноста. 
Меѓутоа, постои политизација 
на медиумите, различни поли-

тички ориентации, било на телевизиите или на меди-
умите на Интернет, што го нарушува нивниот кре-
дибилитет, бидејќи се покажува дека функционираат 
како компании. За споредба, медиумите основани 
како невладини организации функционираат многу 
подобро затоа што не зависат од профитот. Нивното 

Дали социјалните мрежи 
ја менуваат природата на 

медиумите?
Мислам дека ја менуваат, 

бидејќи јавноста воглавно 
чита преку нив, па 

затоа главниот фокус на 
медиумите е споделување 

на содржините и 
објавување информации 

преку социјалните 
мрежи. Ова влијаеше 

дури и на фактот дека 
медиумите на Интернет 

имаат поголема читаност 
преку социјалните мрежи. 

Приближно 90 проценти од 
граѓаните не одат директно 

на веб-страницата на 
некој медиум, туку на 

социјалните мрежи, од каде 
што кликнуваат на текстот 
што ги интересира. Тоа ги 

тера медиумите сами да 
се свртат кон социјалните 

мрежи.
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известување е затоа поверодостојно, непристрасно, 
вистинито и поплодно од медиумите кои се, всуш-
ност, компании.

> Значи, мислите дека тоа е причината за 
кршење на етичките принципи, за да се 
профитира што е можно повеќе?

Мислам дека медиумите регистрирани како невла-
дини организации имаат посигурни финансии и 
со тоа се постабилни, затоа што добиваат средства 
воглавно од странски донатори. Значи, прво имате 
пари, а потоа започнувате со истражувањата и со 
објавувањето статии. Ова го зголемува нивото на 
професионалноста. Тоа не постои во другите меди-
уми, бидејќи нивната цел не е само известувањето, 
туку и многу поголема заработка. Профитот може да 
се оствари полесно од забава, бизнис, па дури и од 
реклами или слично. Тоа ја намалува нивната профе-
сионалност и кредибилитет во јавноста.

> Кои се вашите главни предизвици?

Главниот предизвик е да се обезбедат информации, 
бидејќи институциите честопати го отежнуваат прис-
тапот до информации од јавна важност, поради што 
сториите често чекаат да бидат објавени. На пример, 
од март баравме информации од министерството во 
врска со извештајот за тоа како Министерството за 
трговија и индустрија го мери квалитетот на дери-
ватите на бензинските пумпи. Извештајот успеавме 
да го обезбедиме дури сега, и само откако го вклу-
чивме народниот правобранител. Значи, конечно ги 
добивме информациите, но дури после шест месеци 
откако го започнавме процесот. Ова е примарна теш-
котија, а втора е финансирањето. Ние секогаш треба 
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да бараме средства за нашата работа, а понекогаш 
може да биде тешко да се обезбедат доволно донации 
што ќе ни овозможат да ги задржиме луѓето што ги 
имаме или да го зголемиме капацитетот за известу-
вање колку што можеме.

> Пишувавте за клиентелистичките врски 
помеѓу политиката и бизнисот. Како тоа влијае 
на медиумската сцена?

Врската помеѓу политичките партии и бизнисот 
функционира поради донациите кои компаниите им 
ги даваат на политичките партии, особено за време на 
изборните кампањи. Кога партијата ќе дојде на власт, 
тие се оддолжуваат со давање на милионски тендери. 
Тука е неизбежно да се вклучат и медиумите, бидејќи 
дел од медиумите се поврзани со бизнисот, а има и 
бизнисмени кои во своја сопственост имаат медиуми. 
Така, директно или индиректно, тие можат да потпад-
нат под влијание на политиката. 
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> Исмет Хајдари
Дописник на француската новинска агенција АФП од 

Косово. Најголем дел од својата новинарска кариера 
го помина известувајќи за странски медиуми, како 

Асошиејтед прес (АП), Радио Слободна Европа, но и 
за регионални медиуми. Во период од шест години ја 
следеше состојбата со слободата на медиумите во 

регионот за Репортери без граници. Гостин предавач 
е на колеџот ISPE во Приштина.

> Зошто се одлучивте да бидете новинар? Дали 
тие причини ги препознавате во денешното 
новинарство?

Почнав да работам како новинар затоа што тоа 
беше, и сега е, многу предизвикувачка професија. 
Не може секој да биде новинар, како што е тоа, во 
принцип, случајот и со другите професии. Кога сте 
млади и мислите дека знаете многу и можете многу, 
ги избирате најпредизвикувачките професии што 
ве бараат цел, а не делумно, не бараат стандардно 
работно време и ви го отвораат светот околу вас, 
овозможувајќи ви да видите и слушнете нешто не 
би имале можност да постигнете за осум часа канце-
лариска работа. Во генерацијата новинари на која ѝ 
припаѓам владееше посебен идеализам. Сакавме да 
ја откриеме светата вистина, да бидеме седма сила 
во целосна смисла на зборот и да се бориме нашите 
читатели, слушатели и гледачи ги имаат на распола-
гање сите потребни информации што им се потребни 
за успешно оценување на власта, центрите на моќ, 
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политичката елита, но и да се запознаат со нивната 
злоупотреба. Тоа беше нашиот наивен, можеби дури 
и детски идеализам. Тој наскоро, речиси на самиот 
почеток на нашата кариера, ќе ни се скрши од главата, 
бидејќи дојде политика која што дотогаш успешните 
медиуми ги скрши како Бугарското собрание, ста-
вајќи го целиот медиумски систем под своја контрола.
Денешниот контекст во кој функционираат 
новинарството и медиумите е многу поповолен 
отколку тогаш. Независните медиуми, колку и 
да ги беше малку, се бореа за своето место под 
сонцето. Сепак, не постои оној идеализам со кој 
се раководевме. Сè, па и новинарството, стана 
прагматично и рационално. Дури и кога сте 
независен новинар или медиум, тоа воглавно 

го правите (со некои 
исклучоци) затоа што 
имате некоја своја 
сметка, а не од љубов и 
потреба да го менувате 
светот.

> Почнавте да се 
занимавате со 
новинарство наскоро по 
познатато Осмо заседание 
на Сојузот на комунистите 
(СК) на Србија, што ќе ја 

смени судбината на СФРЈ. Кога ситуацијата 
започна да се менува за вас новинарите и 
зошто?

Социјалниот контекст во кој започнав да се зани-
мавам со новинарство не беше идеален од денешна 

Денешниот контекст 
во кој функционираат 

новинарството и 
медиумите е многу 
поповолен отколку 

тогаш. Сепак, не 
постои оној идеализам 
со кој се раководевме
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перспектива, но беше апсолутно подобар од оној што 
беше инаугуриран на Осмото заседание. Комунизмот 
беше на власт, но пред Осмото заседание на Цен-
тралниот комитет на СK на Србија по новинарските 
слободи отскокнуваше од другите земји со комунис-
тички систем. Бевме далеку како небото и земјата. 
Ние се занимававме со новинарство кое сè повеќе 
почнуваше да го прима она што денес го нарекуваме 
истражувачко пишување, додека нашите колеги во 
советскиот табор и натаму продолжија да ги пре-
пишуваат комунистичките реферати, платформи и 
планови. Се разбира, главниот дневен печат и теле-
визискиот систем беа под контрола на партијата, но 
она што беше значајно е тоа што младите и некон-
венционални медиуми и новинари имаа можност, 
доколку сакаат, да се занимаваат со табу-теми. Да 
се потсетиме само како словенечката „Младина” му 
одеше на нервите на армиското раководство, кршејќи 
ги сите ортодоксни шаблони по кои тогаш се пишу-
ваше во Југословенската народна армија (ЈНА).
И тогаш требаше да се „случи” само едно заседание 
во Србија, па сè почне да се превртува наопаку, прво 
во Белград, а потоа секаде. Една од првите жртви беа 
медиумите. Тие започнаа да се користат како главно 
средство за политички пресметувања, прво во својот 
двор, а потоа и со соседите. Медиумскиот систем, кој 
беше инаугуриран од Осмото заседание, се трансфор-
мира во монструозен механизам не само за одржу-
вање на моќта, туку и за ликвидација на оние кои 
не мислат исто како Вождот (Слободан Милошевиќ 
– прим. ур.). Да не заборавиме, првите убиства беа 
извршени со пишан збор, а дури подоцна со куршуми 
во тилот, како што беше случајот со Славко Ќурувија 
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(уредник на „Дневни телеграф”, убиен во 1999 година 
во Белград – прим. ур.). Во новонастанатата ситуација 
никој од власта веќе не размислуваше за медиумските 
слободи, ниту пак таа конструкција им беше позната. 
Оние кои не можеа да се прилагодат на новонастана-
тата ситуација и не можеа да се замислат како гулаби 
превртувачи и медиумски надежи на новиот режим, 
си заминуваа или беа отпуштени, додека на сцената 
доаѓаа новинарските слуги и оние кои кимнуваат со 
главата. Лично бев во ситуација да ја гледам таа тран-
сформација. Денес не можам да разберам каков беше 
механизмот што преку ноќ ги менуваше луѓето со кои 
пиевте кафе, бевте пријатели и споделувавте многу 
заеднички работи, претворувајќи ги во специјали-
сти за труење на човечката душа. Тоа беше клучниот 
момент во мојата кариера, кога бев згрозен од сервил-
ното понижување, но и смртоносно опасното нови-
нарство. Тогаш решив да ја напуштам оваа работа, но 
сосема случајно, и за среќа, започнав да работам за 
меѓународните медиуми.

> Известувавте од Косово во текот на 90-тите, 
меѓу другите, и за опозицискиот дневен весник 
„Наша борба” од Белград. Колку беше тешко 
да се добијат сите информации во тоа време?

Беше тешко да се обезбедат сите важни информации 
затоа што имаше апсолутен режимски бојкот на мал 
број независни медиуми. Се снаоѓавме на различни 
начини. Тоа е време кога се разгоруваа вооружените 
конфликти на Косово и кога беше страшно тешко да 
се има увид во тоа што се случува на теренот. Но, не 
беше и невозможно затоа што тогаш создавате своја 
мрежа и свои извори. Тоа го правеа и другите колеги, 
па редовно го менувавме она што би го ископале или 
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заедно ги проверуваме информациите што пристигаа 
за настаните од подрачјата каде се случуваа конфли-
ктите. Она што од ова време е врежано засекогаш 
во мене, човечки и професионално, беа посетите на 
области каде што повремено ќе стивнуваа конфли-
ктите. Ја користивме секоја можност да излеземе на 
терен со меѓународни набљудувачи или странски 
новинари. Во тие прилики бев шокиран од степенот 
на уништување и неселективна употреба на сила 
врз цивили. По Договорот Холбрук–Милошевиќ во 
октомври 1998 година, се осмеливме да започнеме 
теренски посети во групи. Еднаш ни се случи да 
патуваме 40 километри и не сретнавме ниту една 
жива душа. Не можев да прифатам дека тоа го стори 
човек. И денес во главата ми 
поминуваат слики на мртви 
цивили и изгорени куќи. Дури 
и денес не можам да разберам 
како е можно куќата да изгори, 
а оџакот да остане неоштетен, 
ѕиркајќи морничаво од пепе-
лиштето. Степенот на деструк-
ција беше толкав да почнувавте 
да се сомневате во хуманоста. 
Бев меѓу првите новинари што 
влегоа во селото Локса кај Пеќ 
по завршувањето на тешките 
борби околу селото и во самото 
село на почетокот на јули 1998 
година. Двете страни се повле-
коа и неколку постари локални 
жители, кои кој знае како пре-
живеале, за прв пат се вратија 

Дали  во Косово работат 
во јавен интерес?
Генерално може да се 
смета дека медиумите 
работат во јавен интерес, 
но мислам дека тоа не е 
нивната примарна цел. Ако 
зборуваме за медиумите 
како компании, нивната 
главна цел е профитот, што 
ја доведува во прашање 
работата за јавен интерес. 
Сепак, можеме да кажеме 
дека информирањето 
на јавноста останува 
приоритет, но зад тоа стои 
деловниот интерес да се 
оствари поголем профит.
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во селото со помош на Организацијата за европска 
безбедност и соработка (ОБСЕ). Тие не сакаа да раз-
говараат со мене и со еден колега од американскиот 
АП, но меѓусебно нешто живо расправаа во урнати-
ните, покажувајќи со рацете во различни насоки. „За 
што зборуваат?”, ме праша еден колега. „Не можат 
да се договорат каде се наоѓал центарот на селото и 
селската амбуланта”, одговорив. Селото не само што 
беше изгорено, туку според тврдењата на локалните 
жители, срамнето е со земјата со булдожери кога 
паднало во рацете на српските сили, за да се уништи 
секој бунт.
Сѐ на сѐ, за еден млад новинар беше огромно задо-
волство да работи за „Наша борба”, која претставу-

ваше врвна кулминација 
на професионалното 
новинарство на бившиот 
југословенски простор. 
Парадоксално, „Наша 
борба” бранеше дел од 
професијата во градот 
кој по Осмото заседание 
стана синоним за режи-
рано и валкано новинар-
ство. На својот врв, таа 

се купуваше и се читаше во Приштина како и албан-
скиот печат, се разбира не затоа што беше проалбан-
ски, туку затоа што ѝ се веруваше.
Летот над кукавичиното гнездо, за жал, траеше 
кратко, бидејќи „Наша борба” беше прст во окото на 
режимот, што не можеше долго да се поднесува.

Парадоксално, „Наша 
борба” бранеше дел 

од професијата во 
градот кој по Осмото 

заседание стана 
синоним за режирано и 

валкано новинарство
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> Како беше да се биде дописник од 
Приштина за време на режимот на Слободан 
Милошевиќ? Кои беа најголемите предизвици?

Покрај политиката, новинарството беше најопасната 
професија, освен ако не бевте режимски новинар 
или политичар. Не би ве убиле сите одеднаш. Тоа 
веројатно го чуваа само за Србија. Вас ве убиваа 
постојано. Тоа е ситуација во која новинарската леги-
тимација не служи како заштита, туку како билет за 
пеколот. Преживеав сè и 
сешто за ова време, но нај-
тешко ми беше сознанието 
дека сте постојана мета, а 
дека тоа не смее да се гледа 
во вашето известување, а 
пишувавте за длабоките 
скршувања низ кои поми-
нуваше Косово од укину-
вањето на автономијата, 
како што се демонстрациите, насилството, целосната 
албанско-српска поделба и конечно војната.

> На кои политички и други притисоци сте 
биле изложени во текот на 90-тите години 
на минатиот век заради начинот на кој 
известувавте?

Како и зошто не поминав низ нивните раце како 
многу мои колеги, никогаш не успеав да разберам. Не 
верувам дека станува збор за среќа. Лично доживеав 
психолошки притисок како најизразен вид притисок, 
почнувајќи од објавата на Министерството за инфор-
мации дека ќе бидам кривично гонет за извештајот 
во „Наша борба” за колективната ликвидација на 
семејството Јашари во Доњи Преказ во 1998 година. 

Најтешко ми беше 
сознанието дека сте 
постојана мета, а 
дека тоа не смее да 
се гледа во вашето 
известување
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Најавата за медиумите ја соопшти тогашниот заменик 
министер за информации и сегашен претседател на 
Србија. Во репертоарот на притисоци беа вклучени 
и физички закани кон мене и моето семејство. Најло-
шото нешто што можеше да ми се случи, се случи 
откако го напуштив Косово, пред да започне бом-
бардирањето во 1999 година. Барајќи ме, полицијата 
упадна во мојот стан во Приштина и ми ја одзеде 
целата архива, сè што до тогаш имав напишано, забе-
лежано, снимено и пријавено. Признавам, тоа беше 
удар што сè уште горко го паметам.

> Како успеавте да ги одржите контактите со 
колегите во Белград и другите југословенски 
републики за време на прекинот на врските?

Ако сакате да очувате контакти, секогаш ќе пронај-
дете дупка во системот. Кога беа прекинати теле-
фонските линии со Хрватска, одев во Скопје, кое е 
оддалечено само 100 километри од Приштина, за да 
разговарам со редакцијата на весникот „Данас”, за кој 
повремено пишував. Тогаш еден од нас откри дека е 
можно да се добие кој било број во Хрватска преку 
централата во Бихаќ, кој веројатно во тоа време беше 
„припоен” кон Хрватска. Кога телефонските линии 
со Косово беа прекинати додека за време на бомбар-
дирањето бев надвор, српските колеги во Приштина 
(телефонските линии беа прекинати само за Алба-
нците) ги пренесуваа моите пораки до албанските 
колеги, или обратно. Има нешто во оваа професија 
што ја развива нашата длабока солидарност. Благода-
рение на неа, успеав да го извадам семејството живо 
и здраво од Косово, кога таму владееше вистински 
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пекол, и преку Србија, Црна Гора, Босна и Херцего-
вина и Хрватска да ја доведам на безбедно.

> Ја покривавте војната на Косово. Како 
изгледаше известувањето на локалните и 
државните медиуми? Колку беше тешко да се 
избегне пропагандата и поттикнувањето на 
војна?

Нема војна без пропаганда. Таа ви доаѓа како 
задолжителен зачин ако сакате да се продадете како 
страна која е во право. Неа веднаш ја препознава 
јавноста и корисниците на медиумите, доколку не 
се сериозно индоктринирани. Војната на Косово не 
е исклучок. Пропагандата која ја водеше српскиот 
режим ни најмалку не беше насочена кон придоби-
вање на Албанците. Напротив, се правеше сѐ за да 
се држат настрана и да им се даде до знаење дека тие 
се сметаат за туѓо тело и дека за нив нема место на 
Косово. На крајот таа пропаганда, која започна со 
бомбардирањето на НАТО, стори сé за да му покаже 
на светот дека жртвите на бомбардирањето не биле 
Србите, туку Албанците (?), што веќе преминува во 
областа на научна фантастика, па најлесен начин да ја 
побиете оваа пропаганда беше да пишувате и извес-
тувате објективно.

> Какви последици остави националистичката 
политика врз медиумите?

Толку многу ги трансформира, што денес голем број 
медиуми, веројатно од некоја инертност, се чувству-
ваат повикани и почестени да бидат во одбрана на 
татковината, препознавајќи ги навреме опасностите 
што доаѓаат однадвор, од друга нација, религија или 
јазик. Настрана шегите, слепото служење останува 
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главната матрица по која 
прорежимските медиуми 
и денес функционираат. 
Шокирани од мрежните 
медиуми и на работ на 
огромните промени 
што ги наметна Интер-
нетот, доколку сакаат и 
понатаму успешно да се 

занимаваат со оваа работа, тие сè уште се чувствуваат 
најсигурни под политичкиот чадор. Оваа работа ја 
апсолвираа во текот на распаѓањето на поранеш-
ната Југославија, за неа беа добро наградени и во тоа 
гледаат спас од демократизацијата на медиумите, што 
силно ја наметнува владејачката електронска медиум-
ска комуникација и онлајн новинарството.

> Денес, освен што работите како новинар, 
предавате и на млади луѓе. Како тие гледаат 
на новинарството денес? Колку тој поглед е 
различен од оној кога Вие започнувавте?

Младите имаат шанса да бидат подобри од нас на 
нивна возраст. Но, сè уште не. За тоа е потребен 
напор, но барем нема да поминат низ она што ние 
сме го поминале. Тие имаат одлични услови да бидат 
успешни новинари. На пример, со притискање на 
„enter” можат веднаш да го испратат напишаното на 
крајот на светот, за разлика од нас кои се боревме 
со машини за пишување, ленти за чукање, стено-
графи и телекси. Меѓутоа, јас кај младите не гледам 
голем професионален ентузијазам и подготвеност на 
жртвување. Тие сакаат да станат новинари преку ноќ. 
Тоа е невозможно, бидејќи овој занает бара време да 
се научи и совлада.

Слепото служење 
останува главната 

матрица по која 
прорежимските 

медиуми и денес 
функционираат 
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> Кога зборуваме за новинарски интегритет, 
ако ја погледнете медиумската сцена на 
Косово, како ви изгледа ситуацијата?

Професионалниот интегритет е почетна точка кон 
независното новинарство. Не можете да глумите дека 
сте новинар. Тоа сте или не сте, односно имате или 
немате интегритет. Ние на Косово не страдаме од 
голем професионален интегритет. Немаме ни многу 
независни медиуми, иако сите така лажно се прет-
ставуваат. Медиумите не можат да бидат подобри 
од општеството во кое се наоѓаат, а општеството сè 
уште минува низ демократска транзиција, со свежи 
сеќавања на војната. Плаќаме висока цена поради тоа 
што поголемиот дел од политичката елита се генерали 
од војната, кои сметаат дека имаат тапии на главните 
раководечки позиции и дека државните медиуми се 
нивна сопственост. Нашите интелектуални кругови 
се заспани или корумпирани во форматот што пре-
овладува на целиот Западен Балкан. Медиумите не се 
снајдоа најдобро во овој социјален контекст. Тие се 
определија за полесната варијанта. Барем повеќето од 
нив. Не копаат длабоко и не се премногу загрижени 
што повеќето граѓани немаат јасна слика за она што 
навистина се случува во општеството. Медиумите 
едноставно не ја исполнуваат својата главна задача 
и мисија да му обезбедат на гласачкото тело целосна 
вистина за главните процеси, протагонистите и нив-
ните „заслуги” или да бидат наградени или казнети на 
следните избори за нивниот придонес.

> Кои се најголемите предизвици во 
новинарството на Косово денес?

Едноставен одговор би бил да се воведе ред во својата 
куќа. Новинарството преку Интернет и социјалните 
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мрежи, како и исчезнувањето на традиционалните 
медиуми, му зададоа огромен предизвик на новинар-
ството да се интегрира во доминантниот медиумски 
формат во светот без промена на основниот мандат, а 
тоа е професионалното известување. Ние на Косово 
веќе немаме печатени медиуми, бидејќи сите, барем 
засега, се префрлија на Интернет. Од традиционал-
ните медиуми засега преживеа само телевизијата. 
Промената беше брза и медиумите не беа подгот-
вени за неа. Никој не се грижи за тоа што многу луѓе 
немаат пристап до Интернет или компјутер, да не 
зборуваме за мобилните телефони. Оваа конфузна 

ситуација е на некој начин 
олеснета со појавата на 
голем број приватни теле-
визии, така што широкото 
јавно информирање сепак 
некако функционира. Но 
медиумите како целина 
не се страна на која може 
целосно да се потпрете во 
обидот да ја дешифрирате 
реалноста. За тоа самиот 
мораш да се помачиш. 

Mедиумите како 
целина не се страна на 
која може целосно да 
се потпрете во обидот 

да ја дешифрирате 
реалноста. За тоа 

самиот мораш да се 
помачиш
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> Дафина Халили
Уредничка во редакцијата на порталот Косово 2.0. 
Почна да работи како новинар во дневниот весник 
„Коха диторе”. Фокусирана е на човековите права 

и транзиционата правда, каде што се занимава 
со прашањата поврзани со постконфликтното 

општество.

> Како изгледа вашиот работен процес?

Сакам разговори со луѓето, слушање и истражување 
на проблеми. Го сакам процесот на пишување и поне-
когаш не можам да спијам поради написите. Најдо-
бриот дел од тој процес е кога, по објавувањето, моите 
соговорници и соговорнички сфаќаат дека нивните 
проблеми и борби се добро претставени во сторијата. 
Дека работите не се извадени од контекст и дека не 
сум ги толкувала погрешно информациите што ми 
ги дале или не ги експлоатирав. Тоа е многу важно за 
мене и прилично олеснува кога ќе сфатите дека тоа 
сте го направиле на искрен и професионален начин, 
особено кога се занимавам со чувствителни инфор-
мации. Имаше случаи кога имав погрешни инфор-
мации, како што се возраста, местото или настанот. 
Тоа може да се поправи, но чувството на некого дека 
новинарот ја искористил неговата траума, борба или 
проблем е непоправливо. Се надевам дека никогаш 
нема да го доживеам тоа.
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> Кој беше најголемиот предизвик во вашата 
новинарска кариера?

Се обидувам да се фокусирам на правата на граѓа-
ните, особено на женските права, малцинските и 
ЛГБТ правата – значи, работам со луѓе кои имале 
многу трауматски искуства во текот на својот живот, 

како што се сексуално 
насилство, семејно насил-
ство. Понекогаш тоа е вис-
тински предизвик и мис-
лам дека секогаш учам кога 
сум на терен како точно да 
го поставам прашањето, 
размислувам дали допол-
нително ги трауматизирам 
соговорниците, дали многу 
ги форсирам. Кога се зани-
мавате со оваа тема, тоа 
е доста голем предизвик. 
Понекогаш слушањето, 

пишувањето и размислувањето за проблемите исто 
така можат да влијаат на вашиот секојдневен живот, 
но тоа е дел од работата. Најважниот дел е да про-
должите да правите вакви стории.
Друг голем предизвик за мене е кредибилитетот на 
изворот. Со двајца колеги работам на една сториа 
и последниот месец сме на терен и разговаравме со 
многу луѓе. Понекогаш е многу тешко да се провери 
автентичноста на изворот. Мора да се потпрете на 
интуицијата и инстинктот, кои не се нужно најдо-
брата опција.
Уште еден предизвик, кој може да се разликува од 
предизвикот на повеќето новинари, барем на Косово, 

Секогаш учам 
кога сум на терен 

како точно да го 
поставам прашањето, 

размислувам дали 
дополнително ги 

трауматизирам 
соговорниците, дали 

многу ги форсирам



93>>

е работата за алтернативни медиуми. Косово 2.0 е 
алтернативен медиум и мислам дека она што се случи 
со мојата кариера беше најдоброто нешто – работа 
во медиум чиј цел тим се обидува да инвестира во 
новинарство што им дава глас на луѓето, истражува, 
нуди различни перспективи со контекст и премногу 
длабоко се обидува да ги истражува сториите. Тие 
секогаш ни даваат време да дадеме сè од себе. Имав 
многу среќа, созревав во новинарството преку Косово 
2.0. Не морав да произведувам 10–20 вести на ден, а 
уредниците да ме искористуваат. Тоа ме прави подо-
бра новинарка. Проблемот е во тоа што, бидејќи не 
сме заинтересирани за дневно новинарство, нашата 
публика е специфична. Иако се зголеми, прегледите 
и кликовите не се споредливи со дневните весници. 
Затоа тие не нѐ познаваат во секој дел од земјата, што 
понекогаш ни го отежнува пристапот.
Нападот на Косово 2.0 беше предизвик и во 2012 
година, кога го објавивме тематскиот магазин „Секс 
и сексуалност”. Тој напад од радикални исламистички 
групи и фудбалски хулигани му донесе репутација на 
Косово 2.0 како ЛГБТ организација. Објавувањето на 
тоа списание започна дискусија во општеството, која 
дотогаш не се водеше на Косово за ЛГБТ заедницата.

> Што е интегритет во новинарството и колку е 
присутен во медиумите на Косово?

За жал, очигледно е дека на повеќето медиумски куќи 
и новинари на Косово им недостасува интегритет. 
Тешко е да се дефинира што е интегритетот и што 
е тоа што им го дава на некои новинари, а на некои 
и им го одзема. Новинарството како професија има 
долга историја на Косово, но исто така, на некој 
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начин, само што започнува. За да се разбере новинар-
ството на Косово, важно е да се има предвид како се 
развивало. Речиси во целиот регион немаше новинар-
ство без цензура. Во време на режимот на Слободан 
Милошевиќ во 90-тите години, имавме блокада во 
медиумските куќи.
Првите новинарски школи беа отворени дури по 
војната. Како и во многу други области, во новинар-
ството беше тешко да се создаде и изгради генерација 
студенти кои вистински го разбира концептот на ети-
ката во новинарството. Веќе со години сме сведоци 
на овој недостаток на традиција во новинарството, 
каде постарите генерации влијаат на помладите. 
Многу медиумски куќи се обидуваат да создадат нови 
генерации новинари од нула, додека постарите колеги 
се обидуваат да држат чекор со новите технологии и 
начинот на кој функионира новинарството денес. Се 
чувствува недостаток на професионалното новинар-
ство. Со години ова влијаеше на тоа како новинарите 
ја вршат својата работа денес.
Постои и тенденција кон сензационализмот на нови-
нарите кои се занимаваат со политички теми. Тие се, 
воглавно, најпочитувани во редакциите, што подоцна 
станува проблем. Многу новинари кои се занима-
ваат со политички теми се ограничуваат на извес-
тување од конференции, состаноци на политичари 
и занимавање со важни политички прашања што се 
повторуваат на Косово со години, како што е дија-
логот со Србија. Ваквите објави на Фејсбук или оние 
што се однесуваат на меѓупартиски несогласувања 
го одвлекуваат вниманието од важните прашања во 
врска со секојдневниот живот на луѓето. Уредниците 
и главните уредници продолжуваат да ги поддржу-
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ваат и даваат поголемо значење на оние новинари 
кои известуваат за политиката, така што другите ќе 
се чувствуваат отфрлени и како да не е важно она со 
што можат да придонесат 
во редакцијата.
Во најлошото работно 
опкружување може да се 
најде добар новинар кој се 
обидува да ја заврши рабо-
тата на најдобар начин, 
но лошото опкружување 
му отежнува на новина-
рот правилно да ја врши 
својата работа.

> Зошто е тоа така?

Мислам дека немаат идеја 
што е добро новинарство. 
Ако сте главен уредник, 
важно ви е да се занимавате со политички теми. Не 
само на Косово, тоа е важно насекаде, затоа што 
зборуваме за луѓе кои имаат моќ, а испитувањето на 
нивната работа и одговорност е нешто за што се бори 
новинарството. Многу се зборува за непотизам и ние 
го сфаќаме новинарството како истражувачко само 
кога се занимава со корупција и организиран крими-
нал, а не успеваме да покажеме како таа корупција 
всушност влијае на благосостојбата на граѓаните на 
Косово или како неспроведувањето на законите ги 
крши нивните граѓански права. Широко е распрос-
транета идејата, што до одреден степен е точна, дека 
написите за политички теми се одлична мамка за зго-
лемување на читаноста. Ова не мора да се однесува 

Во најлошото работно 
опкружување може 
да се најде добар 
новинар кој се обидува 
да ја заврши работата 
на најдобар начин, но 
лошото опкружување 
му отежнува на 
новинарот правилно 
да ја врши својата 
работа
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само на политички теми. 
Ако погледнете просечен 
весник или медиум на 
Интернет, покрај извешта-
ите за дневните настани, 
ќе забележите и објави 
објавени од Фејсбук за она 
што еден политичар го 
кажа за друг, што го прет-
вора написот во каживања 
од рубриките во жолтиот 
печат. Многу граѓани под-
држуваат некоја од стра-

ните и таа мамка ги поттикнува да го отворат текстот 
и да бидат во контакт едни со други. Со овој пристап, 
мислам дека редакциите се одделуваат од правите 
стории, бидејќи правите стории се поприземни.

> Кои се најчестите проблеми во 
професионалното новинарство?

Недостасуваат добри приказни и навистина посветен 
тим. Извештајот може да биде добар, но контекстот 
е тој што прави добра приказна. За него е потребно 
време. Понекогаш најамбициозните новинари, кои 
влегуваат во професијата со љубов, брзо забораваат 
на ова. Зборуваме за експлоатација на работниците, 
но многу често медиумските куќи ги експлоатираат 
своите вработени. Повеќето новинари на Косово 
имаат многу ниски плати, од кои едвај можат да 
преживеат до крајот на месецот. Заради тоа искус-
ните новинари работат од две до четири години во 
реномирани редакции и потоа одат да бидат порт-
пароли во министерствата. Во медиумските куќи 
постои голема разлика помеѓу платите на новинарите 

Широко е 
распространета 
идејата, што до 

одреден степен е 
точна, дека написите 

за политички теми 
се одлична мамка 

за зголемување на 
читаноста
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и платите на уредниците и главните уредници. За да 
можат да се справуваат со приказните, кои ги споме-
нав претходно, треба многу време и посветеност, што 
станува исцрпувачко кога некој нема основни работ-
нички права.

> Дали е можно и како да се одржи 
интегритетот во новинарството во време на 
масовната пропаганда?

Мислам дека нема добар одговор на прашањето како 
да се преживее масовната пропаганда и лажните 
вести, кликбејтот и спон-
зорствата. Во новинар-
ството често нема добри 
одговори и вистински 
дефиниции. Кога раз-
мислувам за ова прашање, 
се сеќавам на најдобриот 
заклучок што го слушнав некаде. Во прашање е 
клише. Новинар кој навистина верува во својата 
работа и одговорноста што ја има кон општеството 
треба да продолжи да работи, да се бори против 
лошото со добро новинарство. Колку и да е очиг-
ледно, доброто новинарство подразбира интереси-
рање за човечките приказни.

> Што е јавниот интерес за вас и дали 
медиумите работат во јавен интерес?

Не најдов добра дефиниција за јавниот интерес во 
ниту еден напис или учебник на тема новинарство 
или во дискусии со новинари од различни делови на 
светот. Кога објавуваме некоја сторија, треба да го 
поставиме прашањето дали ја интересира јавноста 
или е во интерес на јавноста. Интересот на јавноста 

Во новинарството 
често нема добри 
одговори и вистински 
дефиниции
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може да биде само човечка љубопитност, што сакаат 
да читаат, што ги забавува, што не е нужно во нивен 
интерес. Истражувачите честопати го спомнуваат, 
кога зборуваме за јавниот интерес, како важна 
компонента, приватниот живот на луѓето кои се на 
власт и начинот на кој за нив се известува. Тие вести 
не се проблем само тука, туку и насекаде во светот. 
Тие не се во јавен интерес, но токму тие вести, како 
кликбејт (Clickbait), им носат пари на индустријата 
и медиумските куќи. Проблемот е во тоа што луѓето 
кои се на власт сè повеќе ги користат социјалните 
мрежи за да го промовираат својот приватен живот, 
за што потоа се известува. Прашањето е како да не 
се троши премногу време на тоа. Ова стана клучно, 
бидејќи сите медиумски куќи немаат доволно 
простор за новинарите. Ако ја ограничите работата 
на новинарите на копирање содржини од Инстаграм, 
Твитер или Фејсбук, трошите време што би можело 
да биде насочено кон истражување или потрага по 
добра приказна што може да биде од јавен интерес. 
Значи, постои сериозна борба, и тоа не само овде на 
Косово, со сите лажни портали и социјални мрежи. 
Ми се чини дека сега е моментот во редакциите да се 
зборува и да се редефинира што е тоа јавен интерес, 
повнимателно да се избере што треба да се објави, а 
што не.

> Како го гледате денешното новинарство?

Мислам дека новинарството денес е повозбудливо и 
можете да го видите насекаде. Секое добро списание 
и сите добри весници, како „Њујорк тајмс”, „Њујор-
кер”, „Гардијан”, „Вокс”, имаат толку многу новини, 
толку многу нови опции, од документарци до под-
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касти. Бидејќи сте на Интернет, има толку многу мож-
ности да ја завршите работата, начини да размислите 
како да направите сторија и да ги искористите сите 
можности. До пред неколку години единственото 
нешто што го имавте беше пенкало или лаптоп, а сега 
начинот на кој ги обработуваме и преземаме вестите 
е многу подинамичен бидејќи сè е на Интернет. Не 
велам дека се смени основата на новинарството, 
бидејќи не се смени. Не мора секоја напишана тема да 
се претвори во подкаст, но можам да направам многу 
повеќе работи за сториите и новинарството да се 
истражуваат на покреативен начин.
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> Анила Хоџа
Работи како новинар за телевизијата Топ канал (Top 

Kanal). Анила Хоџа е една од водечките новинари во 
Албанија и добитничка на повеќе награди.

> Веќе многу години пријавувате насилство 
врз жени. Делумно благодарение на вашите 
извештаи во Албанија е донесен Законот 
за семејно насилство. Колку е тешко да се 
занимавате со таа тема?

Секое кажување за злоставувани жени, без раз-
лика дали се жртви или сторители, е случај сам по 
себе. Сите ме допреа длабоко и јас ги следам до крај. 
Некои од овие жени не се веќе живи, но јас ги следам 
животите за нивните деца. Ќе ви го дадам примерот 
на судијата Филдез Хафизи. Со нејзиниот случај се 
запознав дури откако нејзиниот маж насилник ја уби. 
Претходно институциите и понудија заштита, која 
таа ја одби, иако знаеше за последиците. Му прости 
на мажот насилник и го загуби животот. Она што 
најмногу ме допира и што сè уште го следам чекор по 
чекор е животот на нејзините деца, синот и ќерката. 
Тие одбиваат да го видат својот татко. Судот го прог-
ласи за виновен и децата не сакаат да го видат. Како 
што самите велат, тоа е нивен начин да го казнат за 
злосторството што го сторил.
За жал, и општеството реагираше со многу предра-
суди, па можеа да се слушнат прашањата „Зошто го 
остави мажот ако тој и го плати образованието?” и 
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слично. Многу ми е жал за тоа. Жалам што дел од 
општеството сè уште верува дека жената е сопстве-
ност на својот сопруг.
Ќе ти дадам уште еден пример. Тоа беше еден од 
првите случаи откако стапи на сила новиот Закон за 
семејно насилство. Дотогаш жените не беа инфор-
мирани за своите права и како да се борат против 
насилниците. Пред сè, тие беа жртви на угнетувач-
кото размислување во своето семејство. Живееја за 
своето семејство, племе и беа загрижени што ќе речат 
другите за нив.
За мене таа жена беше „весник на пролетта” во исто-
ријата на оние кои собрале храброст, го напуштиле 
насилникот и јавно прозбориле за злоставувањето 
што го претрпеле со години. Таа беше мајка на три 
сина и жртва на секојдневното насилство на сопругот. 
Еден ден дојде во редакцијата. Во тоа време работев 
многу стории за насилството врз жените, под паро-
лите „пријави за насилство”, „не молчи” итн. Лекарот, 
кого не го познавам, ги гледаше моите извештаи и 
ѝ препорача да ме побара. Дојде со скршена рака, 
целиот грб ѝ беше син од ударите, носот ѝ беше 
скршен. Беше во гипс. Сопруг се однесувал кон неа 
како кон безвреден предмет, имот што можел да го 
користи како што сака. Таа никогаш не се пожалила. 
Еден ден излегла од дома без дозвола и тој ја „каз-
нил”. Така дојде кај мене и се согласи да го раскаже 
својот случај, а во исто време ме замоли за помош за 
да се смести со децата во прифатилиштето. Откако 
ја објавивме сторијата, се случија многу реакции. Во 
полициската станица, каде го пријавила сопругот, 
се уапсени седум полицајци, бидејќи наместо да го 
прифатат извештајот, ѝ зборувале дека е срамота да го 
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пријавува сопругот во полиција. Не ја регистрирале 
нејзината пријава и не ја испратиле во болницата за 
да добие помош. Овој настан помогна полицијата 
сериозно да ги прифати обвинувањата и пријавите на 
жени жртви на насилство.
Хероината од таа приказна се спротивстави на мента-
литетот на целото општество и го предизвика.

> Како се чувствувавте после тој случај?

Јас често пријавувам сексуално насилство и насил-
ство во семејството, бидејќи тие се случуваат во 
тишина, додека под површината грми. Поединци кои 
се жртви на овие злосторства дефинитивно мора да 
знаат дека не се сами, но мора да знаат и дека постои 
механизам: повикајте полиција, пријавете насилство, 
на прво место да не се повлекувајте по пријавата. Се 
чувствувам добро кога насилството ќе заврши, кога 
случајот заврши добро за жртвата, бидејќи многу 
жени веќе знаат на кој телефонски број да се јават 
кога се претепани, малтретирани, силувани и како 
да побараат помош од полицијата. Меѓутоа, ужасно е 
кога дознавам дека, кога семејното насилство заврши 
со убиство, бројот на повици до полицијата значи-
телно се зголемува. Значи сè уште има многу жени 
кои се плашат да пријават насилство и секогаш кога 
ќе слушнат за вакво убиство, сфаќаат каква опасност 
им се заканува.

> Колку е тешко да се задржи професионална 
дистанца во вакви случаи? Дали сте излегле 
надвор од границите на професијата?

Да. Имав случај на девојка која беше сексуално злос-
тавувана од нејзиниот татко. Кога случајот заврши на 
суд, остатокот од семејството и сврте грб на девојката, 
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бараше да се откаже од тужбата заради срамот на кој 
сите беа изложени. По втор пат беше „силувана” на 
суд. На судот ја видов целосно уништена. Дотогаш го 
следев текот на судењето, земав изјави. Дотогаш бев 
новинар. Во тој момент мојата новинарска работа 
заврши. Дознав каде работи и отидов кај неа. Пону-
див да ја пратам во прифатилиште, но на почетокот 
тоа го одби. Знаев дека ќе се врати дома и дека ќе 
биде малтретирана од нејзината мајка, од браќата и 
сестрите. Затоа инсистирав додека таа не се согласи и 
замина. Заврши некои курсеви кои ѝ го сменија живо-
тот на подобро. Не можам да кажам дека се спријате-
ливме, но направив сè за да ѝ помогнам повторно да 
стане дел од општеството. Кога и да можам, ја прашу-
вам како е.

> Што е најтешкото зад овие приказни?

Најтешкиот дел е кога жените кои ги пријавуваат 
своите сопрузи или роднини за насилство, откако 
ќе бидат уапсени или казнети, дојдат на суд и кажу-
ваат дека им простиле. Многу е тешко да се излезе од 
кругот на насилство. Многу е тешко и да се известува 
за тоа. Особено кога сте свесни што ќе следи. Просту-
вањето е дел од човечкото суштество, но од искуство 
знам дека се многу ретки случаите кога сторителите 
ќе се замислат или покајат. Понекогаш се чувствувам 
немоќно и не можам да најдам одговор што уште 
треба да направам. Можам само да им порачам да 
бидат внимателни.

> Во какви услови работат новинарите и 
новинарките во Албанија?

Тешко е да се занимавате со новинарство денес во 
Албанија. Тешко е, не само заради пропагандата на 
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социјалните мрежи, туку и заради околностите под 
кои новинарите работат. Тешко е сè додека се чув-
ствуваат несигурни во извршувањето на секојднев-
ните задачи, сè додека нивната работа е загрозена и 
се додека Законот за работни односи за многумина од 
нив не се почитува.
Во последно време имаме голем проблем со лажни 
вести. Лажните вести директно влијаат на интегрите-
тот на новинарите. Од друга страна, ако зборуваме за 
квалитетно новинарство, забележувам недостаток на 
време што се дава на новинарите. Новинар е надни-
чар кој брза да добие информација и да објави вест, а 
во целиот тој процес времето не му оди во прилог. Од 
друга страна, новинарот е загрозен, како во однос на 
својот живот, така и во однос на својата професија.

> Со оглед на темите со кои се занимавате, со 
кои предизвици секојдневно се соочувате?

Со недостаток на време. Гледајќи одблизу, во мој 
интерес е како новинарка да имам многу повеќе време 
да известувам и да не паѓам во замката на кратко, 
дневно информирање. Секогаш да барам повеќе 
информации. За жал, тоа не е чест случај, особено во 
телевизиското новинарство. Би сакала да имам време 
и простор да истражувам одредени теми доволно 
добро, да и ги дадам на јавноста сите потребни 
информации, да им дадам контекст и да ги посочам 
на последиците.
Дневното новинарство носи предизвици кои поне-
когаш се предвидливи (типични тешкотии), понеко-
гаш непредвидливи. Мојот најголем професионален 
предизвик беше преминот од печатени медиуми на 
телевизија. Јас ја започнав кариерата во печатените 
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медиуми, тоа е сосема поинаков вид новинарство, ние 
поинаку ги пишуваме вестите, правиме стории, обра-
ботуваме теми, имаме простор детално да ги опишеме 
елементите на сторијата за да му биде јасна на чита-
телот. Телевизијата беше потполна спротивност – сè 
што реков мораше да се долови со слика, речениците 
се кратки, а има и низа други елементи кои се сосема 
различни од весниците, пред сè трката со времето, 
затоа што треба да бидеш брз и на местото на случу-
вање.
Од друга страна, изложени сте на закани, иако не ги 
објавивте случаите јавно. Постојат неколку начини на 
кои можете да му се заканите на новинар во Албанија. 
Тоа не е само закана по животот или безбедноста на 
работата. Корупцијата има и многу форми.
И покрај сè, никогаш не помислував да го напуштам 
новинарството. Сè уште не знам што може да ме 
натера да го напуштам, но прилично сум сигурна дека 
тоа нема да биде надворешен фактор.

> Каде е границата на новинарскиот 
интегритет?

Професионален новинар и новинарка многу добро 
знаат каква одговорност имаат пред јавноста, која е 
нивната должност и мисија. Кога велам професио-
нални, мислам на искусни новинари и новинарки кои 
знаат дека нивната мисија е да ја информираат јав-
носта, да дадат точни, вистинити и потврдени инфор-
мации и да бидат непристрасни. Многу е важно да се 

биде непристрасен. Извес-
тувам за владеењето на 
правото и, бидејќи често ги 
следам судските рочишта 

Многу е важно да се 
биде непристрасен
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на дневна основа, забележувам разлика. Кога станува 
збор за известување од судењата каде осомничените и 
уапсените лица се изведени пред лицето на правдата, 
постои јасна линија во известувањето кога одредени 
новинари имаат лично мислење за поединецот кој 
е уапсен или осуден за одреден случај и оние нови-
нари кои ја почитуваат презумпацијата на невиност, 
односно се професионални. Го спомнав овој пример 
за да покажам дека оваа линија не е секогаш дели-
катна како што изгледа. Често се вели дека границата 
помеѓу професионалното и непрофесионално извес-
тување е едвај забележлива. Но, за мене не е. Грани-
ците ми се сосема јасни од првиот момент кога земам 
блок, микрофон или диктафон и почнувам да копам 
на некоја тема. Тоа е единствениот начин да го рабо-
там ова.

> Ги гледате ли разликите кога го споредувате 
новинарството во времето кога станавте дел 
од него и денес?

Новинарството денес е радикално различно. Како 
две страници од истата книга. Прво, пред 20 години, 
поради недостаток на технологија, новинар мораше 
да биде присутен на терен. За жал, технологијата, со 
сите предности што ги донесе, донекаде го оддалечи 
новинарот од теренот. Како резултат на тоа редак-
циите започнаа да објавуваат софистицирана про-
паганда, а се објавува сè и сешто, и новинарите се ги 
претворија во портпароли. Телевизиските новинари, 
исто така, паднаа во стапицата на брзо објавување, 
трчајќи по ексклузиви, што истовремено ги спречува 
да ја видат пошироката слика и да побараат повеќе 
информации. Порано, можеби поради недостаток на 
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технологија, го следевме 
принципот „оди, види”. За 
да ги имаме вестите, изле-
гувавме од редакцијата. 
Денес вестите доаѓаат до 
редакцијата.

> Имате долга кариера во 
албанското новинарство и сте поминале многу 
професионални предизвици. Дали имате совет 
за млад новинар?

Останете непристрасни! Не дозволувајте другите 
да ве користат! Служете ѝ на јавноста! Овие три 
совети се многу важни. Отсекогаш сум известувала 
за обичните луѓе, за личните приказни кои се пока-
жаа како огледало на целото општество, на пример, 
за жените жртви на насилство, додека другите меди-
уми се занимаваа со т.н. големите приказни, што се 

покажа дека не постојат, 
дека беа „балони”. Треба 
да известуваме за оние 
луѓе чиј глас не се слуша. 
Можеби на другите овие 
стории им изгледаат мали и 

периферни во споредба со организираниот криминал, 
трговијата со дрога и корупцијата на високи функ-
ционери, но тие се подеднакво приказни што мора да 
ги раскажеме. Мораме да известуваме за проблемите 
на обичниот човек.

> Дали некоја од овие стории доби среќен 
епилог по објавувањето?

Пред многу години десетици жени беа уапсени под 
обвинение дека одгледувале канабис. Имав инди-

За да ги имаме 
вестите, излегувавме 

од редакцијата. Денес 
вестите доаѓаат до 

редакцијата

Треба да известуваме 
за оние луѓе чиј глас не 

се слуша
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ции дека тие жени се прогласени за виновни за да ги 
заштитат другите и дека се невини. Тие ја презедоа 
вината за да ги спасат своите партнери: сопругот, 
таткото, братот, синот. Меѓу нив беше и случајот со 
една постара жена, која не претставуваше никаква 
опасност. Живеела со својот внук и го воспитувала 
сосема сама. Се постави прашањето како може една 
68-годишна жена да засади канабис во задниот двор? 
Го поставив јавно и тргнав да истражувам. По тие 
извештаи, таа беше ослободена пред пресудата.
Втората сторија е за жена која го убила својот сопруг 
во самоодбрана затоа што ја малтретирал со години. 
Таа беше уапсена, а нејзините малолетни деца останаа 
сами дома, изолирани во селото. Неколку месеци по 
ова убиство се вратив во куќата и ги најдов децата во 
многу лоши услови. Немаа што да јадат. Една од нив, 
деветгодишно девојче, се обидуваше да меси тесто за 
да направи леб. Ова видео предизвика многу реакции, 
а децата добија издржување до полнолетството. И 
денес, после сите овие години, таа девојка која тогаш 
се обидуваше да направи леб со своите мали раце, ми 
праќа порака во која пишува „благодарам”.
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> Мери 
Јордановска

Членка на Комисијата за жалби на Советот за етика 
во медиумите и Надзорниот одбор на Здружението 

на новинарите на Северна Македонија. Добитничка 
на повеќе награди. Работеше за БИРН, а денес е 

новинарка во агенцијата Макфакс и помошник главен 
уредник на порталот А1. Авторка е на првата 

база на податоци за сопственоста на медиумите, 
странските инвестиции и архитектонскиот проект 

„Скопје 2014” во Северна Македонија.

> Во каква состојба е медиумската сцена во 
Северна Македонија денес?

Навикнати сме на тоа да не се почитуваат прави-
лата на професијата, да е реткост професионалниот 
интегритет и тоа да го прифаќаме како нормално. 
Токму затоа професионалните стандарди почнаа 
да се намалуваат и верувам дека тоа е најголемиот 
проблем. Кога стандардите ќе започнат да паѓаат во 
неколку медиумски куќи, се јавува верижна реакција 
и таквата состојба станува присутна во речиси сите 
медиумски куќи.
Мислам дека новинарите во Северна Македонија веќе 
го прифатија фактот дека новинарството генерално 
зависи од политичките партии и економските елити, 
како и дека веќе знаат што може и што не може да се 
објавува во медиумите и се прашуваат дали ќе има 
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последици по работното 
место доколку им се пред-
лага повторно да напишат 
одреден напис. Главната 
причина за поврзаноста на 
новинарите, уредниците 
и сопствениците на меди-
умите со деловните елити 
и политичките партии е во 
фактот што тоа се местата 
од каде доаѓаат парите, 
поради што целосно зави-
сат од нив.
Како новинарка која долго 
време работи во медиуми, 
гледам дека тоа се прифаќа 

како нормално, па затоа дури не се ни обидуваат да 
предложат работа на некоја важна тема. Затоа веру-
вам дека нема интегритет, освен во неколку ТВ мрежи 
и информативни онлајн медиуми, кои даваат сè  од 
себе објективно да ја информираат јавноста.

> Колку социјалните мрежи влијаат на 
работата на медиумите?

Социјалните мрежи станаа најголем и највлијателен 
медиум, што всушност е меч со две острици. Реално, 
голем проблем е што традиционалните медиуми 
се натпреваруваат со социјалните мрежи. Од друга 
страна, сè што е објавено на Фејсбук или Твитер ста-
нува неоспорна вистина за дел на јавноста. Многу е 
тешко да се работи на теми кои преку мрежите станаа 
конечна вистина, затоа што е тешко да им се објасни 
на луѓето дека тие можеби грешат. Дури и самите 

Главната причина 
за поврзаноста 
на новинарите, 

уредниците и 
сопствениците 

на медиумите со 
деловните елити и 

политичките партии 
е во фактот што тоа 
се местата од каде 

доаѓаат парите, 
поради што целосно 

зависат од нив
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медиуми почнуваат да прифаќаат сè што се објавува 
на социјалните мрежи, а често се случува да се работи 
за лажни вести.
Во тек на пандемијата на корона вирусот, која ја 
доживуваме додека го правиме ова интервју, имавме 
неколку ситуации во кои беше очигледно дека се 
работи за лажни вести.
На пример, се појави фотографија на членовите 
на Светската здравствена организација, на која се 
гледа дека нема физичко растојание меѓу нив за 
време на состаноците. Голем број онлајн медиуми 
ја искористија, сакајќи да покажат дека Светската 
здравствена организација не ги почитува донесе-
ните протоколи. Ви требаше кратко пребарување на 
Интернет за да разберете дека станува збор за стара 
фотографија, направена пред пандемијата, но луѓето 
ја сфатија како веродостоен факт.
Слична ситуација имавме во септември 2020 година, 
кога беше промовирана владејачката коалиција меѓу 
партијата на албанската заедница во Македонија 
(ДУИ) и Социјалдемократскиот сојуз (СДСМ). На 
лажен профил на Твитер беше објавено дека пора-
нешниот грчки премиер Алексис Ципрас му го чес-
титал на македонскиот премиер Зоран Заев форми-
рањето на новата влада. Десетици сајтови ја пренеле 
таа информација.
Социјалните мрежи понекогаш можат да истакнат 
одредена тема на која треба да се работи, но, за жал, 
сè што е објавено во Северна Македонија, веднаш се 
зема како неоспорна вистина и се објавува заради 
кликови и лајкови. Тоа е голем проблем.
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Грешки се случуваат, но ние како новинари треба да 
бидеме свесни дека сè треба да се провери пред да се 
објави. Ова ретко се прави и затоа се губи довербата 
кај читателите и гледачите.

> Конкретно на кои медиуми мислите?

На прво место на онлајн медиуми. Јас сум членка на 
Советот за етика во медиумите. Повеќето притужби 
што ги добиваме се однесуваат на портали.
На пример, веста за Ципрас беше објавена и на 
страници што имаат транспарентни сопственици, и 
тоа веројатно беше грешка што се случи во брзина. 
Најголемиот проблем во однос на професионалноста 
се јавува затоа што порталите немаат транспарентна 
сопственост, па се случува зад нив да стои една лич-
ност која за конкретни деловни и политички инте-
реси, како и за одредена сума пари, буквално создава 
вести. Понекогаш само се копираат и пренесуваат 
пораките испратени до нив. На пример, некој ми 
испраќа текст за тоа како одредено лице е виновно за 
корупција затоа што украло нешто, а јас само го копи-
рам и пренесувам тој текст и го објавувам неуреден. 
Тоа така функционира. Најлошо е што ваквите пор-
тали се обично многу читани и големите компании 
плаќаат за да се рекламираат на нив, што е апсурдно и 
ја прави ситуацијата уште пострашна.

> Кои се најчестите проблеми во 
професионалното извршување на 
новинарската работа?

Тоа што сопственоста на порталите не е регулирана. 
Јас работам за два портали за вести и секој ден ги 
следам овие типови на сајтови, па можам да видам 
што се објавува таму. Тоа е под кој било стандард. 
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Се срамам кога ќе видам што прават. Во Северна 
Македонија секој може да направи сајт без јасна 
сопственост, без импресум, без седиште на медиумот, 
фотографи, уредници, лектори... Лицето кое стои зад 
ваквите портали добива големи суми пари од големи 
компании затоа што, според моите сознанија, дури и 
компаниите и нивните извршни директори се плашат 
дека нешто ќе биде објавено против нив. Ова се кла-
сични случаи на изнуда: „Ако не ми дадете пари, јас 
ќе објавам сè што имам против вас”. Наскоро почну-
ваат да се појавуваат аудио или видео записи. Тоа е, 
всушност, уцена.
После тоа животот на луѓето е уништен. Тоа навис-
тина ги уништи стандардите на новинарството во 
Северна Македонија. Кога притужба против ваквите 
медиуми ќе пристигне во Советот за етика во меди-
умите, нема ниту еден член од Кодексот што не е 
повреден – од број 1 до број 18. Буквално, ова се 
типови на текстови што секој може да ги напише, а 
потоа слободно да ги објави. Повторувам, на прстите 
од едната рака може да се набројат луѓето кои се оби-
дуваат да ги задржат стандардите на новинарството. 
Непрекината трка и појавата на стотици портали, 
како што се споменатите погоре, нè доведоа до точка 
да објавуваме што е можно побрзо, и затоа бројот 
на анализи и истражувања што можат да ни дадат 
поцелосна слика за одредени ситуации е многу мал.
Имаме само кратки написи и секвенци од многу 
настани, поради што квалитетот на текстовите и ста-
тиите е видно намален.
Ситуацијата се влоши за време на десетгодишното 
владеење на ВМРО ДПМНЕ и сега официјално го 
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достигнавме дното. Толку потонавме, што е многу 
тешко да се стане.

> Во текот на кариерата сте биле изложени на 
закани и притисоци. Како се изборивте со нив 
и со какви последици моравте да се соочите?

Да, во текот на кариерата претрпев голем притисок, 
особено во периодот низ кој поминавме – бевме све-
доци на еден режим 10 години. Против нас се водеа 
судски постапки, голем број политичари и колеги 
ги тужеа новинарите. Имаше големи, но и суптилни 
притисоци. Не во смисла некој да ти се јави и да ти 
рече: „Ако го објавиш тоа, ќе те убијам!”, но, на при-
мер, би рекле: „Ако го објавиш тоа, ние ќе објавиме 
нешто против тебе”. Обично одеше во таа насока.
Ќе ви дадам еден пример. На независната телевизија 
А1 јас и мојот колега Мишко Иванов работевме на 
серија написи за бизнисменот и политичар Љубисав 
Иванов Ѕинго и за градот Кратово, со кој тој буквално 
владееше. Тие прилози беа, всушност, извештаи за 
Кратово. Никој не нѐ контактираше директно и не се 
обидуваше да нè стави под притисок да не ги објаву-
ваме, но извештаите против мене почнаа да се појаву-
ваат на една телевизиска станица, во сопственост на 
Љубисав Иванов Ѕинго. Другиот начин беше да ме 
дискредитират како жена или како новинар, со иста 
цел. Имаше серија извештаи на ТВ Сител за тоа дека 
СДСМ, тогашната владејачка партија, ми купила стан. 
Ваквите прилози беа прикажувани два месеци.
Се обидов да негирам, објаснувајќи дека зедов кре-
дит од банката и дека никој не ми купи стан. Јас дури 
испратив документи со кои се докажува дека сум 
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зела кредит, но тие постојано објавуваа дека некои 
политичари ми купиле стан и затоа објавувам работи 
против нивниот шеф.
Со слични ситуации се соочив кога работев на репор-
тажа за сопственоста на медиумите во нашата земја. 
Објавивме список со фантомски сајтови кои немаат 
импресум, адреса за контакт, а голем број компании 
сè уште се рекламираа на нив. Еден од сопствениците 
на тој тип на сајт се јави кај мојот шеф и му рече дека 
би сакале да бидат избришани од списокот. Тие ми 
рекоа, реков дека нема шанси, затоа што ниту знаевме 
кој стои зад страницата, ниту кој ги пишува написите, 
особено написите што беа полни со навреди и кле-
вети за трета страна. Се работеше за сајтот dokaz.mk. 
Ние го објавивме списокот. Веќе следното утро започ-
наа да се објавуваат текстови во кои жените беа ома-
ловажувани на најбанални начини, како, на пример, 
со прашањето колку често жените ја менуваат долната 
облека. Тие истакнаа дека жените ретко ја менуваат 
долната облека, со мојата воведна фотографија на 
врвот на вестите. Подоцна објавија уште текстови, на 
пример, со наслов „Зошто мажите имаат љубовници?” 
Тоа беше текст преземен од странски сајт, но мојата 
слика повторно беше на насловната страница. Така се 
обидуваа да направат притисок врз мене, затоа што 
не сакав да го отстранам сајтот од списокот на непро-
фесионални портали. Решив да ги игнорирам, дури и 
кога луѓето ми пишуваа: „Гледаш ли што прави? Дали 
гледаш што објавува? Тој ги објавува твоите фото-
графии насекаде”. Навистина решив да го игнорирам 
сето тоа затоа што искрено верувам дека не треба да 
им се придава внимание. Треба да се бориме против 
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нив со други механизми. Тие 
не треба да бидат тужени, 
бидејќи тоа би им дало уште 
поголемо внимание. Треба 
да ги образуваме граѓаните, 
да знаеме кои медиумски 
куќи се вредни на нашата 
доверба, а кои не, и што 
се професионалните стан-
дарди. Клучот е во медиум-
ската писменост.

Треба да ги 
образуваме 

граѓаните, да знаеме 
кои медиумски 

куќи се вредни на 
нашата доверба, 

а кои не, и што се 
професионалните 

стандарди
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> Борјан 
Јовановски

Главен уредник на онлајн платформата NovaTV.mk 
и дописник на Еуроњуз од Северна Македонија. 

Водител на емисијата Клик плус на ТВ 21. Работел 
за А1 телевизија како уредник, дописник од Брисел 

и автор на емисијата Еврозум. Соработувал со Н1, 
Ал џезира, Би-Би-Си, ВОА. Добитник е на наградата 

„Крсте Петков Мисирков” за достигнувања во 
ТВ-новинарството, како и на националната награда 

за истражувачко новинарство.

> Колку е видлив професионалниот интегритет 
во новинарството во медиумите на Северна 
Македонија?

Не станува збор само за новинарството. Мислам дека 
имаме проблем во сите професии кога се зборува 
за интегритетот. Мислам дека ние новинарите, како 
луѓе чиј императив е да работат за јавно добро, треба 
да излеземе од школката на новинарството и да се 
обидеме да влијаеме на тоа генерално да се работи 
на интегритетот. Тоа можеме да го направиме само 
преку образовниот систем, кој сè уште е конзерва-
тивен и е едно од полињата што останаа недопрени 
во однос на реформите. Ни недостасува интегритет 
во сите еснафи, а прашањето за интегритет е важно 
за започнување на многу други процеси, не само во 
Северна Македонија, туку и во сите наши општества.
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Тоа е и главната причина за ситуацијата во која се 
наоѓаме. Ја разбирам многу лошата социо-економска 
состојба во која живееме, што честопати е причина 
и оправдување на колегите да преминат на другата 
страна од црвената линија. Ми се чини дека ова е 
направено лесно и многу често се зема како изго-
вор за откажување од професионалните норми. За 
мене интегритетот е императив. Или го имаш, или 
ја напушташ нашата професија. Но поважно од 
социо-економскиот фактор е прашањето за култу-
рата и образованието. Ми се чини дека она што ни 
недостасува е токму културолошкиот процес, кој 
бара простор и време, за да разбереме што е воопшто 
интегритет.

Да не земеме предвид нас 
новинарите. Ретко кој соп-
ственик на медиуми разбира 
што е интегритет на нови-
нарите. Тие инвестираат во 
медиумите за да остварат 
други политички интереси, 
а не да имаат медиум кој 
позитивно ќе влијае на 
општеството. Тоа е процес 
што дури треба да се случи 
во главите на сите нас и кој 
треба прво да влезе во обра-
зованието, а, се разбира, 
ние како новинари треба 
да работиме на тоа што е 
можно повеќе.

> Често сте биле изложени на напади и 
притисоци што оделе дотаму да ви испратиле 

Ретко кој сопственик 
на медиуми разбира 

што е интегритет 
на новинарите. 

Тие инвестираат 
во медиумите за 

да остварат други 
политички интереси, 

а не да имаат медиум 
кој позитивно ќе 

влијае на општеството 
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посмртен венец на домашната адреса додека 
сопругата и децата биле таму, или ве плукале 
на јавно место. Дали ваквите ситуации ве 
поколебаа?

Мислам дека ме поколебаа и ме направија дури и 
згрозен од некои работи. Понекогаш им кажувам на 
моите колеги како мислам дека ако живеевме во сре-
дена земја, како Шведска или Холандија, ќе добиевме 
инвалидска пензија по сè што поминавме, што е овде 
незамисливо. Да, тоа ме поколеба, а од друга страна 
го разбуди пркосот. Мојот одговор и однос кон сето 
ова е прилично амбивалентен и тоа е дилемата со која 
живеам. Сега се создадоа подобри услови, далеку сме 
од тоа да имаме вистински медиумски пејзаж во кој 
ќе можеш да се реализираш по 30 години искуство. 
Тешко е тоа да се најде. Јас сум во дилема. Со секој 
настап и текст изложени сме на сите можни навреди, 
бидејќи ботовите и говорниците на омраза не преста-
нуваат да работат, додека обвинителството и судскиот 
систем сѐ уште се далеку од тоа да го препознаат на 
вистински начин, а општеството да создаде инстру-
менти што ќе го спречат тоа. Не знам што да кажам.

> Колку социјалните мрежи придонесоа за сето 
ова?

Тие придонесоа многу. Кога политичката авторитарна 
структура на Никола Груевски ме препозна како некој 
што влијае на јавноста на начин што не им одговара, 
започна оркестрирана кампања против мене. Прво 
започна преку социјалните мрежи, па прорежимските 
медиуми, кои беа мегафони на владата, ги презедоа 
тие дисквалификации и понатаму ги ширеа со една 
цел – да се претставам како проблем. Социјалните 
мрежи се користени за да ме дискредитираат од секој 
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поглед. Ако денес напишам дека е убав ден, за поло-
вина час ќе прочитате „Ти, сорошоид и сл.”, што нема 
никаква врска со моето искуство на убав ден.

> Зошто сè уште сте во новинарство?

По триесет години, се плашам дека не знам што друго 
да работам. Тешко ми е да го напуштам новинар-
ството. Тоа е страст. Затоа останавме толку долго, 
и покрај сите непријатности што ги доживувавме. 
Од друга страна, тоа носи еден ментален замор кој е 
тешко да се објасни.

> Дали се менувала позицијата на новинарите 
откако започнавте да ја работите оваа работа 
до денес?

Постои огромна разлика во негативна смисла. Кога 
започнав во 1991 година во Радио Скопје, вратата 
беше широко отворена за нас, младите новинари, и 
ни беше даден простор затоа што им требаше свежа 
крв. Тоа беше ентузијазмот што го донесе демокра-
тијата по падот на Берлинскиот ѕид. Наскоро, тим 
новинари и јас започнавме да работиме на Дневник 
во 22 часот на Радио Скопје, кој по кратко време 
стана многу влијателен. Потоа се отвори првата 
независна телевизија А1, па целиот тим отиде таму. 
Работевме 24 часа на ден, седум дена во неделата, со 
голем ентузијазам, беа усвоени нови стандарди, сè 
беше направено. А1 како телевизија, „Дневник” како 
весник, тоа се медиумите кои видливо влијаеле на 
промените во општеството. Денес веќе ништо нема 
врска со умот – кој што објавува, никој не верува на 
никого, сè е дискредитирано. Сè што имало влијание 
ставено е во машината на џелатот, која го сомлела 
за да го убие тоа влијание. Погледнете само како ја 
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затворија А1 телевизија. Ја затворија специјални 
единици, по што започна бруталната пропаганда за 
да не замолчи сите, и покрај тоа што медиумот веќе го 
нема. Тоа ме шокира.
Таа ситуација силно ме погоди, но мислев дека нас 
ќе не остават на мира. Меѓутоа, не. По еден месец 
или два сфатив дека ќе одат во нашите куќи, ќе ги 
затворат фрижидерите, да не спречат да обезбедиме 
елементарна егзистенција.
Кога тоа не успеа, започна огромна дискредитативна 
пропаганда.
Денес имате еден хаос. Обичен граѓанин е изложен на 
инфлуенсери, таблоиди, социјални мрежи. Замислете 
го тој човек – кому и на што да верува? Во таа смисла, 
работата е целосно деградирана.
Да се вратам на личното искуство и амбивалентност. 
Не можам да се амнестирам, ниту себе, ниту мојата 
генерација. Навистина претрпевме пораз. Почнавме 
пред триесетина години, и еве каде сме сега. Треба да 
живееме со ова и да најдеме нова нулта точка од која 
ќе започнеме да градиме квалитетна ситуација, преку 
која медиумите и новинарите би го вратиле своето 
место во општеството.

> Кога кажувате дека сте поразени, како 
целото тоа искуство влијаеше на младите 
генерации новинари?

Има малку примери, но јас познавам неколку од нив 
и тоа ми дава надеж дека пламенот не е изгаснат. Сега 
можете да ме прашате зошто само неколку. Затоа што 
претпоставувам дека интегритетот и ентузијазмот 
што ги имаат овие деца во многу контаминирана 
средина доаѓа од дома, од домашното воспитување, 
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инцидент што се случил во нивниот микрокосмос. Не 
постои систем што создава луѓе со интегритет и енту-
зијазам. Времето во кое живееме ја убива таа енергија, 
тоа е во постојан антагонизам со таа енергија. Затоа 
можеби на овие деца сега им е потешко. Ние сите во 
Македонија во 1991 година доживеавме голема про-
мена. Пристигна нова надеж, демократијата по падот 
на Берлинскиот ѕид. Таа енергија нè фати сите и ни 
даде малку сила.
Децата за кои зборувам се за медал, бидејќи тие 
немаат таква поддршка, и живеат во отровно 
општество. Во 1991 година имавме постари колеги 
кои ни го оставија просторот на Дневник во 22. А1 ни 
даде целосна доверба да ја водиме редакцијата со две 
до три години искуство. Нѐ испраќаа во странство 
да студираме. Бев на белгиската телевизија и ја учев 
работата. Сега тоа не постои. Да бев јас денес од 1993, 
1994 година, немаше никој да ми овозможи да ја реа-
лизирам таа енергија. Затоа да им е алал на овие деца. 
Тие се искра надеж што ни влева оптимизам дека 
огнот на ентузијазмот може да се разгори.

> Успеавте со колегите да направите независен 
медиум, Нова ТВ. Поранешната влада се обиде 
да ве дискредитира правејќи медиум со скоро 
идентично име. Колку беше можно да се 
работи во тој период?

Десет години живеев во неизвесност дали ќе го доби-
еме проектот или не, колку тоа ќе трае. Ако работиш 
на некоја тема, институциите ти се затворени затоа 
што си непожелен за нив. Не можеш да го преминеш 
прагот, а камоли да добиеш нешто од нив. Им беше 
забрането да ми даваат изјави. На пример, треба да 
направам репортажа за Еуроњуз и тие со право ја 
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очекуваат реакцијата на институциите што се затво-
рени за мене. Мојата најголема фрустрација е што 
најзрелите и најпродуктивните години, помеѓу 40 и 
50 година, ми поминаа во борбата за преживување, и 
физички и професионално.

> Кога во 2001 година решивте да работите 
во кабинетот на тогашниот претседател на 
Македонија Борис Трајковски, застанавте на 
една политичка страна. Како го помиривте тоа 
со професионалниот интегритет?

Немав никаков проблем со тоа. Кога беше потпишан 
Охридскиот договор, со кој завршија шестмесечните 
сукоби меѓу Националната ослободителна војска 
и македонските безбедносни сили, остана голема 
траума за нашето општество. Бев на страната на оние 
кои сметаа дека Македонците не успеваат да ги разбе-
рат потребите на албанската етничка заедница. Голем 
дел од нив беа под влијание на тогашниот национа-
листички водач од Србија Слободан Милошевиќ. Во 
декември ме повика претседателот Трајковски, кој 
беше осамен во тој договор. Го напушти и партијата 
што го кандидираше, ВМРО-ДПМНЕ. Ме покани 
да работам на промоцијата на духот на Охридскиот 
договор. Свесно се откажав од многу повисоки хоно-
рари за да работам на тоа, бидејќи верував дека тоа е 
единствениот излез.
Ми се укажа можност да направам максимално 
транспарентна институција на претседателот. Тогаш 
за прв пат се случи да имаме прес-конференција 
секоја недела, на која секој можеше да праша што 
сака. Никогаш не жалам за тоа, бидејќи во ниту еден 
момент таа позиција не ја компромитираше мојата 
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новинарска работа. Кога преминав на таа позиција, 
ставив мораториум на мојата работа.
Дури ни денес не разбирам што е независен новинар. 
Ние сме зависни од одредени околности. И денес 
интеграцијата на Северна Македонија во Европската 
унија, заедничкиот живот на Македонците и Алба-
нците, мирот и демократијата се нешто за што веру-
вам дека треба како новинар да работам.



127>>

> Елдин Кариќ
Извршен директор на невладината организација 

„Центар за развој на медиумите и анализи” (CRMA), 
како и уредник во онлајн списанието „Журнал”, 

главниот проект на CRMA. Претходно беше главен 
уредник, заменик на главен уредник и извршен уредник 
на наградуваниот магазин „Старт БиХ”, вклучувајќи 

ја и годишната награда за медиуми на Амнести 
интернешнл.

> Какви притисоци претрпува редакцијата на 
„Журнал” заради сториите што ги објавувате?

Да се работи во „Журнал” значи да се биде под 
постојан притисок. Тешко е да се утврди кој од нив 
е потежок. Режимот има на располагање неколку 
начини да нè принуди да се откажеме од истражу-
вањата и објавувањето во јавноста информации за 
нивниот криминал. Најтежок притисок се секако 
постојаните тужби за клевета. Луѓето од системот 
имаат на располагање средства и адвокати да покре-
нат тужби. Тие го контролираат судството и тие про-
цеси траат со години, а тоа е исцрпувачко и физички 
и материјално. Од друга страна, тие ги контролираат 
финансиските текови, така да за овие единаесет 
години постоење никогаш не сме добиле ниту една 
конвертибилна марка од некои домашни фондови 
или од реклами, бидејќи тие го контролираат марке-
тиншкиот пазар. Медиумите кои тие ги контролираат 
имаат тенденција да ги негираат информациите што 
ги објавуваме и честопати не етикетираат како стран-
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ски платеници или медиуми кои работат за некоја од 
страните, што е во тој случај спроти нивниот нало-
годавач. Ова повторно создава став во јавноста дека 
работиме за оваа или онаа страна, па така бевме сè, од 
странски платеници, преку четници, усташи, балии... 
Се разбира, тука се и заканите со физичка ликвида-
ција. Досега, за среќа, немавме поостри напади врз 
нашите новинари. Сепак, сметам, дека секоја закана 

треба да се сфати сериозно 
и на тој начин ѝ пристапу-
ваме.
Честопати нашите 
семејства и пријатели имаат 
проблеми поради она што 
ние го работиме. Ако сте 
пишувале за корумпирани 
лекари или директори на 
болници, а утре вие или 
некој од вашето семејство 
треба да се лекува кај него, 
треба да се запрашате дали 
ќе имате проблеми и дали 
ќе ја добиете вистинската 
услуга затоа што ја рабо-
тевте својата работата како 
што треба.
Нема потреба да збору-

ваме за притисокот што секој од нас си го создава на 
самиот себе проверувајќи дали ги има сите потребни 
докази и дали успеа да ја заврши сторијата.

Ако сте пишувале за 
корумпирани лекари 

или директори на 
болници, а утре вие 

или некој од вашето 
семејство треба да се 
лекува кај него, треба 
да се запрашате дали 

ќе имате проблеми 
и дали ќе ја добиете 
вистинската услуга 

затоа што ја работевте 
својата работата како 

што треба
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> Дали новинарите и новинарките, со оглед на 
тој притисок, имаат професионални дилеми?

Секако да. Често се прашувате дали вреди сето ова. 
Особено ако знаете дека многу малку или ништо нема 
да биде процесуирано, дека оние што ви се закануваат 
нема да одговараат за тоа. Дека оние кои се одговорни 
за криминал и корупција нема да одговараат за тоа. 
Платите не се мотив за оваа работа, затоа што има 
многу повеќе работни места каде што нема толку 
голем притисок и може да се заработи многу повеќе. 
Некаде каде што имате заштита, каде има работно 
време, каде што околината 
нема да ве гледа под око 
затоа што го работите тоа 
што го работите.
Постојат многу повеќе 
причини да бидете фру-
стрирани од оваа работа 
и поради тоа има многу 
малку луѓе кои се спремни 
да ја работат.

> Колку е тешко да се одржи интегритетот во 
такви околности?

Во БиХ, за жал, новинарите не се грижат многу за 
својот интегритет. Тука, во суштина, тие следат што 
прават политичарите, зависат од нив и на некој начин 
го поддржуваат она што политичарите сакаат да ни 
го претстават. Секогаш има исклучоци, многу е мал 
бројот на луѓе кои држат до својот интегритет и се 
подготвени да одат до крај.
Главна причина за таквата состојба е егзистенцијата. 
Луѓето кои се занимаваат со новинарство мораат и 

Постојат многу повеќе 
причини да бидете 
фрустрирани од оваа 
работа и поради тоа 
има многу малку луѓе 
кои се спремни да ја 
работат
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да живеат од тоа, во ситуација кога имате неуреден и 
политички контролиран медиумски пазар, тогаш тие 
две работи е скоро невозможно да се победат. Кога 
немате можност да исплатите плати на новинарите 
или доколку новинарите не можат да живеат од тоа, 
тогаш секако дека не можат да се справуваат со тоа 
на квалитетен начин. Политичарите, за жал, контро-
лираат 99,9 проценти од медиумскиот пазар во БиХ 
и на тој начин управуваат со содржините и инфор-
мациите. Оние новинари кои успеале да најдат начин 
да се финансираат независно од политиката во БиХ, 
успеваат да го задржат својот интегритет и функција. 
Суштината е во медиумскиот пазар, во финанси-
рањето на медиумскиот пазар, кој е под контрола на 
политиката и како таков не му дозволува на профе-
сионализмот да успее.

> Покрај веќе споментите проблеми, што друго 
ја отежнува работата на новинарите во БиХ?

Општеството во кое работиме. Во БиХ ситуацијата е 
таква што истражувачките новинари најпрво се мета 

на политичарите, а потоа 
на судството и публиката 
на која ѝ се обраќаат. Соз-
дадена е атмосфера во која 
оној што ја носи вистината 
не е ниту погоден, ниту 
посакуван.
Проблемот во судството 
е што тие не реагираат. 

Од друга страна, имаме 40 тужби против нас кои 
ги иницираа актерите на нашите стории. Никогаш 
не изгубивме ништо, но значителен дел од нашето 
време го поминуваме во судовите, на некакви судски 

Создадена е 
атмосфера во која оној 
што ја носи вистината 

не е ниту погоден, ниту 
посакуван
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рочишта, во одбрана на вистината што ја објавивме, 
од луѓе што треба да бидат зад решетки.
Проблем е и општеството кое не реагира на кој било 
начин или многу млако на она што ќе го објавите. Не 
бараат одговорност, повеќе им веруваат на своите 
политичари отколку на своите очи.

> Кога кажувате дека оној што ја носи 
вистината не е пожелен, колку за тоа 
придонесоа и социјалните мрежи?

Денес е тешко да се верува на кого било. Тоа е глав-
ниот мотив на оние кои произведуваат лажни инфор-
мации – да се создаде атмосфера во која никој нема 
никому да му верува и ништо не е точно. Кога ништо 
не е точно, вие не знаете што е точно и вашата точна 
информација нема ист ефект каков што би имала 
доколку атмосферата би била малку поинаква. Нови-
нар во таква ситуација треба да ја работи својата 
работа како што треба. Од друга страна, лажните 
вести се голем проблем на општеството и се надевам 
дека со зголемување на медиумската писменост и тој 
проблем ќе се реши.

> Што е најважно за вас како уредник во 
односот со новинарот?

Најважна е довербата. Ако тоа е нарушено, од двете 
страни, тешко е професионално и одговорно да ја 
завршите својата работа. Новинарот секогаш има 
слобода да објавува информации за кои има докази. 
Се разбира, уредникот треба да оцени дали таа содр-
жина го оправдува јавниот интерес и дали е припре-
мена со „добра вера”. Добро е што постои комуника-
ција помеѓу уредниците и новинарите за евентуално 
да се соберат дополнителни информации. Новинар 
понекогаш премногу „влегува” во приказната и не 
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може да процени колку е документирана неговата 
сториjа, дали изворот се обидува да го злоупотреби 
или дали зазел одредена страна во одреден случај. 
Тука е важна улогата на уредникот, кој треба да го 
балансира сето тоа за да добие професионална содр-
жина во која публиката верува.

> Дали вашата позиција како уредник се 
разликува од позицијата на уредниците со кои 
работевте како новинар?

Секој уредник има одредени квалитети, нешто по што 
е препознатлив. Она што е, можеби, карактеристика 
за мене како уредник во однос на уредниците со кои 
работев како новинар е тоа што никогаш не му реков 
на новинарот да не пишува за ова или за тоа. Нико-
гаш не реагирав на закани или тужби. Никогаш не 
побарав од новинар да пишува за некого. Верувам 
дека улогата на уредникот е да биде помеѓу новинарот 
и публиката, да му го гарантира на новинарот него-
виот интегритет и да ѝ обезбеди на публиката точна и 
навремена информација.

> Разговараме за време на пандемија во 
целиот свет. Дали една толку голема глобална 
криза влијаеше на враќањето на довербата 
во медиумите? На многу од нив читаноста 
скокнаа на почетокот, имаше студии кои велат 
дека читателската публика и гледаноста на 
традиционалните медиуми се зголемени. 
Зошто?

Кога сте изолирани и затворени, немате друг избор 
освен да ги следите медиумите за да дознаете што се 
случува во светот околу вас. Се разбира дека луѓето 
во такви времиња се почувствителни и љубопитни. 
Особено во овој случај, кога речиси ништо не знаевме 
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за вирусот корона, пандемијата, микробиологијата… 
Кога на тоа ќе го додадеме и системот кој не функ-
ционира, добиваме атмосфера на патолошка глад 
за информации. Поради огромната количина на 
информации и потребата на медиумите да го задр-
жат вниманието на публиката, се појавува маса на 
полуинформации и лажни информации. Мислам 
дека овој период ќе остане запаметен како време кога 
лажните информации влегоа во нашиот животен 
простор. Теориите на заговор, лагите и полуинфор-
мациите станаа вообичаени. Кога имате поплава на 
лажни информации, тогаш губите поим за тоа што е 
лага, а што е вистина. Општеството се поларизира врз 
основа на лаги. Потребен ви е дополнителен напор за 
да ги заштитите вашите точни и проверени инфор-
мации од лажни вести и злоупотреба. Мислам дека 
луѓето достигнаа ново ниво на зависност од инфор-
мации, но им веруваат на медиумите уште помалку 
отколку пред пандемијата.

> Каде го гледате новинарството денес?

Оваа професија стана поважна од кога било. Денес 
скоро секој човек е поврзан со извор на информа-
ции. Покрај воздухот, водата и храната, луѓето станаа 
зависни од информации. Без оглед на структурата 
и возраста на публиката, секој бара дел од својот 
информативен простор. Огромна глад за информа-
ции создава нови односи. 
Се појавуваат нови прос-
тори. Информациите се 
шират брзо и неконтроли-
рано. Во тој хаос има нај-
малку квалитетни инфор-

Покрај воздухот, 
водата и храната, 
луѓето станаа зависни 
од информации 
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мации. Се бараат информации – уште и што е можно 
побрзо. Во отсуство на вистински и проверени вести 
и содржини, се пласираат лажни и непроверени 
информации. Инсистирањето на точно и професио-
нално новинарство, со јасно изразен јавен интерес, е 
единствениот рецепт за успех и опстанок во овој хаос.

> Кој е јавниот интерес во тој контекст?

Сè што е важно за општеството да функционира 
нормално. Од јавен интерес е информациите да 
бидат достапни, навремени и точни, а новинарот да 
ги објавува без оглед за кого станува збор и за што 
станува збор.
Медиумите во БиХ работат исклучиво во интерес на 
нивните клиенти, а тоа се политичари и финансиери. 
Никој тука не е заинтересиран за јавниот интерес.
Постои уште еден, глобален проблем. Пазарот е 
дизајниран да брои кликови, да се брои читаноста, 
која се подигнува со ефтини и забавни содржини 
што затапувааат сè друго. Пазарот е поставен така 
што можете да бидете подредени на јавниот интерес. 
Од друга страна, општеството не создаде систем кој 
ќе овозможи непречено функционирање на тој вид 
новинарство што го штити јавниот интерес. Немаме 
фондови, немаме системи за поддршка на такви меди-
уми и новинари.
Тоа е глобален проблем. Новинарството во функција 
на јавниот интерес исчезнува и се создава атмосфера 
во која забавата е ексклузивен и единствен интерес на 
јавноста.
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> Сања Кљајиќ
Постојанa дописничка на германскиот јавен сервис 
Дојче веле (DW) и соработничка на повеќе медиуми 

во земјата и регионот. Потпретседателка на 
Независното здружение на новинари на Србија. 
Добитничка на повеќе награди, вклучувајќи ја и 

наградата „Душан Богавац” за етика и храброст. До 
2016 година работеше како новинар-репортер  

во Информативната програма  
на Радио-телевизијата Војводина (РТВ),  

кога поднесе оставка поради цензура.

> Отпуштањето поради цензура не е честа 
појава во Србија. Како се случи тоа?

Јас дадов отказ во многу специфична ситуација, по 
сменувањето на десетици уредници и водители, 
бројни протести што ги организиравме со граѓаните 
во Нови Сад поради тие разрешувања, со локална 
поддршка што ја добивме низ цела Србија. После сето 
тоа останавме да работиме во редакцијата, но ни беа 
делегирани поедноставни задачи. Еден ден добив 
задача да направам емисија за тоа како има работа во 
Србија, но дека луѓето не сакаат да работат. Ова беше 
целосно неприфатливо, особено во време кога имаме 
афера дека работниците носат пелени затоа што 
немаат право на пауза за тоалетот, дека работничките 
во една фабрика се онесвестуваат затоа што е загу-
шливо, итн... Се поставува прашањето дали и ако има 
такви работни места, зошто луѓето не сакаат да рабо-
тат? Нивно право е да не работат, но не можете да 
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кажете дека се мрзливи, што беше целта на тој напис. 
Се согласив со уредниците да направам анализа, но да 
дадеме поширока слика. Тие се согласија со тоа, јас го 
направив прилогот, но никогаш не беше емитуван. За 
мене тоа беше активатор да истуркам нешто до крај 
во целата атмосфера на променета уредничка поли-
тика, очигледно се работеше за цензура, бидејќи не 
беше прифатливо да се каже на јавниот сервис дека 
нешто се случува во фабриките што ние како држава 
ги субвенциониравме за да ги вработиме сите тие 
луѓе што ги и отворивме во Србија. Не добив одговор 
и дадов отказ со јасно образложение дека е многу 
очигледно дека на РТВ се спроведува цензура.

> Дали има разлика помеѓу работата што ја 
вршеше на РТВ и она што го работиш денес 
како слободен новинар?

Во суштина, јас сè уште работам за јавен медиум-
ски сервис, само германски. Ме радува што некои 
новинарски принципи се слични. Се разликуваат во 
текстовите што ги правам и во слободата. Предлагам 
теми со кои сметам дека треба да се занимаваме, ги 
правам како што мислам дека треба да се направат 
и имам голема поддршка од уредниците во тоа. Она 
што можам да го рабоам на DW, а не можев на РТВ, 
се социјални теми што им недостасуваат на нашите 
медиуми – кај нас не се гледа малиот човек, поединец, 
затоа што сите сме оптоварени со дневна политика и 
корупција. Несомнено, треба да се занимаваме со тие 
теми, но во таа корупција ни се провлекува малиот 
човек кој зависи од медиумите, од тоа што ќе напра-
виме, и од целиот систем. Тој е директна последица на 
системот, што би можеле да ја покажеме со цел да ѝ 
претставиме на пошироката заедница што се случува.
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Разликата е и во тоа како DW се однесува кон над-
ворешната политика на Србија. Јас за прв пат во таа 
медиумска куќа отидов во Косово да направам при-
казна со колешка од Албанија, што не беше можно на 
РТВ. Иако РТВ се занимаваше со воените прашања и 
војната, повоената политика, со тоа сепак се справу-
вавме еднострано. Дури во DW добив можност да 
работам со некого, да кажам од „другата страна”, да 
изградиме некоја заедничка приказна со цел да ја 
покажеме другата страна и, колку е можно, целосната 
слика.

> Дали се тоа твоите најголеми предизвици 
или имало такви во твојата кариера? Одењето 
на Косово, претпоставувам, откри многу 
стереотипи што општеството ни ги наметнува, 
а ние не сме ни свесни за нив.

Имав повеќе такви ситуации, и да, една од нив е 
патувањето на Косово. Не кријам дека имав, особено 
во детството и за време на школувањето, каде сум 
воспитувана да мразам сè околу мене, соочување со 
она што се моите чувства, а свесна сум дека тоа не е 
рационално. Јас сум воспитувана во дух на десницата, 
левата страна е нешто што го избрав сама.
Затоа имав разни дилеми – кои се луѓето што живеат 
на Косово, моите стереотипни слики за нив, ситуа-
ции во кои не можев да се снајдам затоа што мислев 
дека некој ме мрази. Почнав одвнатре, со што е многу 
тешко да се бори и се плашев дека тоа ќе влијае на 
мојата работа, дека ќе пренесам нешто погрешно. Во 
Србија доволно е да се даде погрешно име на фил-
мот или да се започне одредена тема, како што ние 
ја покренавме темата за силување жени за време на 
војната во Косово, каде се занимававме со односот на 
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Косово кон сопствените жртви, и да бидете виновни 
за тоа што воопшто ја отворивте. Втората ситуација 
– кога правев интервју со Ксенија Радовановиќ, која 
беше удрена на фестивалот BeFem. Тогаш актерот 
и политичар Сергеј Трифуновиќ, во придружба од 
човекот што ја удри, не обвини дека не сме професио-
нални. Тогаш имав дилема дали добро работам, дали 
го следев правилото на другата страна, и се јавив за 
совет на „етичката кралица”, како што ја нарекувам 
Тамара Скроза, да се консултирам. Во таа смисла 
имам дилеми на дневна основа, но тоа се две ситуа-
ции во кои не бев сигурна.

> Ги спомна протестите за спас на РТВ. 
Секогаш имаме дилема каде е границата 
помеѓу активизмот и новинарството. Може 
ли новинар да биде активист или не, дали 
овие две работи се испреплетуваат, каде е 
границата? Како денес, после сè, гледаш на тој 
период?

Сè уште не сум ја решила таа дилема. Јас сè уште 
тврдам дека новинарството само по себе е активизам. 
Имав разговор со една колешка од Црна Гора, која 
повеќе не работи во новинарство, бидејќи нема каде. 
И реков да дојде во Белград, таа има добра кариера 
зад себе, во поголем град секогаш има повеќе шанси. 
Таа одговори: „Но јас не се запишав на новинарство 
за да ја менувам Србија, туку за да ја менувам Црна 
Гора”.
Значи, тоа е една мотивација. Знам огромен број 
колеги кои се докажаа во својата работа, за мене тие 
се идоли, кои тргнаа од чисто активистички побуди, 
а не затоа што сметаат дека новинарството е објек-
тивно и независно. Таа приказна за независното 
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и објективно новинарство треба да се преиспита, 
бидејќи што е независно, објективно? Секогаш гле-
даме на сè во некој контекст, информациите сами по 
себе не значат многу. Ова се сè работи што се наоѓаат 
во сивата зона, па така и активизмот и новинар-
ството.
Во мојот случај, мислам дека отидовме предалеку 
кога ја поддржавме кандидатурата на поранешниот 
Заштитник на граѓаните Саша Јанковиќ на претсе-
дателските избори. Тоа беше чекор предалеку, но од 
оваа перспектива, неколку години подоцна. Во тој 
момент тоа беше чекор на бунт против системот што 
не принуди да излеземе на улица и да ја браниме 
својата медиумска куќа и професија. Повторно, сè 
зависи од контекстот. Во тој момент ни се чинеше 
прифатливо ако е спакувано во речник од кој се 
чита поддршка за принципот, а не за него. Од оваа 
перспектива ми се чини дека тоа беше политичка 
работа. Прашањето е што 
не мотивира да ја вршиме 
оваа работа. Мојата моти-
вација е да го менувам ова 
општество. Тоа е истата 
мотивација што ја имаат 
активистите.

> Каде го гледате 
новинарството 
денес?

Јас сум заљубеник на јав-
ните медиумски сервиси. 
Искрено верувам дека тие се столбот на медиумската 
сцена на секоја земја. Тоа е идеја што не е разрабо-

Прашањето е што 
не мотивира да ја 
вршиме оваа работа. 
Мојата мотивација 
е да го менувам ова 
општество. Тоа е 
истата мотивација што 
ја имаат активистите
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тена, но верувам дека може да ги врати медиумите на 
вистинскиот пат.
Меѓутоа, гледам сосема спротивна, депресивна слика, 
во која е важно самопромовирање, во кое инфор-
мацијата не е на прво место, туку колку следбеници 
има. Навистина ми се чини дека новинарите сакаат да 
прават sвезди од себе. Новинарството не е професија 
на ѕвездени патеки, туку професија што треба да го 
брани општеството и секоја индивидуа. Би сакала 
медиумите да се развиваат во насока на јавните сер-
виси. Денес имаме сосема спротивна слика.

> Дали таквата состојба остава доволно 
простор за професионален интегритет?

Не верувам дека новинарскиот интегритет е клучен 
медиумски проблем во Србија. Верувам дека про-
блемите се од другата страна. Можеби е добро што 
нашата ситуација е таква каква што е, со бројни про-
блеми, притисоци од различни страни, така да ќе биде 
очигледно каде е професионалниот интегритет.

> Кои се главните проблеми?

Не сум сигурна што да ставам на прво место. Можеби 
лажната презентација, бидејќи ми се чини дека добар 
дел од проблемот произлегува од фактот дека нови-
нар може да биде секој, разни пропагандисти, оние 
кои работат за нечии интереси. Тоа не се новинари. 
Проблемот тргнува од тоа што имаш квазинови-
нари во редакциите на некои таблоиди, кои тоа не се 
дури ни во новинарска смисла, туку се прорежимски 
билтени, до тоа да има луѓе на различни позиции кои 
се на важни позиции каде се носат одлуки за медиум-
ските политики, кои не се медиумски професионалци 
дури и во најширока можна смисла, туку приучени 
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луѓе кои работат за туѓи интереси. Ова потоа создава 
низа проблеми. Што се случува на локално ниво – 
постои послушничко новинарство со непоставување 
прашања. Ако тргнеме од тоа дека нема професио-
налци на местата каде што треба да бидат, тогаш тоа 
ни ги создава сите други проблеми.
Првиот проблем со кој јас се соочив беше поддрш-
ката од редакцијата, поддршката од уредникот. Пак се 
враќаме на луѓето кои се на водечките позиции. Ако 
се тие спремни да ги заштитат своите репортери на 
теренот, тогаш на нив на теренот им е многу полесно 
и многу повеќе се осмелуваат да постават прашање 
од јавен интерес. Сè е поедноставно кога знаеш дека 
редакцијата стои зад тебе. Кога си сам, тогаш се 
поставува прашањето која е твојата мотивација, а 
дали имаме поддршка или не зависи од тоа дали таа 
редакција е финансиски независна и слободна од 
центрите на моќ.
Јас сум многу огорчена и на колегите за кои може да 
се каже дека ги одликува професионален интегри-
тет, а кои тоа го продаваат заради популарност на 
социјалните мрежи. Им замерувам на сите профе-
сионалци кои учествуваат во вревата на мрежите, 
бидејќи ми се чини дека во таа какoфонија на ставови 
е многу тешко да се искристализира кои се веродос-
тојните извори на информациите. Ние самите учест-
вуваме во тоа. Она што го гледам на мрежите е дека 
нема многу новинари кои се тука за веродостојно да 
пренесат информации на најбрз можен начин, туку 
се таму за да покажат дека се сеприсутни, дека тие 
поставуваат прашања во име на граѓаните, значи тие 
се на Интернет за да се брендираат себеси, а не за да 
ги информираат граѓаните. Мислам дека треба да ги 
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вратиме работите на самокритично ниво – ние самите 
не работиме добро. Па потоа да видиме од каде да 
започнеме за да можат граѓаните да препознаат каде 
да најдат информација.

> Дали медиумите работат во јавен интерес?

Не би сакала да генерализирам. Во Србија постојат 
и едни и други медиуми, оние кои работат во инте-
рес на државната политика, каква и да е, и оние кои 
работат во јавен интерес, како што тие го дефинираат. 
Една група верува дека работењето во јавен интерес е 
борба против корупцијата, укажување на грешките во 
системот, друга група на медиуми повеќе се фокусира 
на социјалните проблеми, на поединците, третата 
група на медиуми се занимава со справување со 
минатото. Тоа се мали острови и покажуваат дека сè 
не е толку црно, но пропагандните и прорежимските 
медиуми се погласни.
Новинарите понекогаш мораат сами да го поставуваат 
јавниот интерес. Ако граѓаните не се заинтересирани 
за политика, тогаш новинарите се оние кои треба да 

постават прашање без оглед 
на тоа што не се заинтереси-
рани, треба да постават пра-
шање за секој поединец кој е 
сам, незаштитен од системот, 
кој трпи неправда. Солидар-
носта со секој поединец во 
земјата би била најблиску до 
она што во пракса би можело 
да се приближи до јавниот 
интерес.

Солидарноста со секој 
поединец во земјата 
би била најблиску до 

она што во пракса 
би можело да се 

приближи до јавниот 
интерес
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> Боро Контиќ
Директор на сараевскиот Медиа центар. Автор на 

радио-емисијата Примус, во која е создадена „Топ 
листата на надреалистите”, главен уредник на 

Младинската програма на Радио Сараево, а подоцна 
и главен уредник на Втората програма на Радио 

Сараево. Од 2003 до 2004 година беше претседател 
на Независниот сојуз на професионални новинари 

на БиХ. Добитник на повеќе меѓународни награди за 
радио и ТВ документарни филмови, како и наградата 

„Југ Гризељ” за достигнувања во истражувачкото 
новинарство.

Најшироката дефиниција за интегритет подразбира 
дека новинарите дејствуваат во јавен интерес. Такви 
медиуми и новинари постојат во траги. Ние живееме 
во систем во кој медиумите одамна станаа платформа 
за бизнис, што подразбира дека секој медиум се 
оснива за да ги штити интересите на сопствениците, а 
тие можат да бидат различни – од политички до еко-
номски. Новинарството денес се пресели во социјал-
ните мрежи, во кои постои мала милијарда интереси. 
Имате луѓе кои имаат повеќе следбеници отколку 
било кој дневен или неделен весник. Медиумите 
користат социјални мрежи, но не сум сигурен дека ги 
користат толку добро колку поединците или оние кои 
се фокусирани на тоа да ја користат секоја медиумска 
порака во свој интерес. Живееме во волчји времиња, 
кога постои огромна загриженост на различни цен-
три за информациите и како тие ќе се движат.
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Оној што сака да ги следи 
клучните поставки на 
интегритетот на медиумите 
(проверка на секој факт, 
повеќе извори, потрага 
по вистината) понеко-
гаш изгледа како некој 
што секој ден во длабока 
пештера се обидува да биде 
чист, уреден и измиен.

> Рековте дека постои дел 
од медиумите кои успеваат 
да се справат со сè што е 
спомнато. Како?

Делумно тоа се медиуми 
кои имаат поголема или 

помала меѓународна помош и се независни, имаат 
решен проблем со трошоците, па можат да се посве-
тат на она што треба да биде нивната работа. Пред 25 
години клучна мантра беше независно новинарство. 
Сите зборуваа за тоа. Интересно е што веќе ретко кој 
го користи тој збор, сега имаме нов – истражувачко 
новинарство. Тоа ја замени потребата за незави-
сно новинарство. Постојат неколку такви медиуми 
во БиХ. Кругот е многу мал – тука се CIN, Журнал, 
БИРН и Истрага. Постојат неколку поштени портали 
кои се обидуваат да известуваат без манипулации и 
исфорсирана сензација – Радио Сараево итн.
Меѓутоа, БиХ е специфична земја во споредба со дру-
гите во регионот, бидејќи сè уште ги зачувала јавните 
медиуми, кои по дефиниција треба директно да се 
вклопат во медиумите што го штитат јавниот интерес.

Оној што сака да 
ги следи клучните 

поставки на 
интегритетот на 

медиумите (проверка 
на секој факт, повеќе 

извори, потрага по 
вистината) понекогаш 

изгледа како некој што 
секој ден во длабока 
пештера се обидува 

да биде чист, уреден и 
измиен
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Јавните сервиси, како што се медиумите што се 
плаќаат со парите на целата јавност, треба да имаат 
програма насочена кон тие луѓе. Од над 140 ради-
останици, мислам дека 62 се јавни, а меѓу телевиз-
иските станици третина се јавни, од 12 до 15. Сите 
тие станици се повеќе или помалку под некаков вид 
политичка контрола.
Ние се боревме за зачувување на јавниот сервис. 
Во тие разговори и борби гледате како постојат 
две магистрали – луѓе на страна, кои ги разбираат 
медиумите и се заинтересирани за преживување на 
јавниот сервис. Да не беа тие, ќе останевме само во 
рацете на комерцијалните компании, кои ќе вртеа со 
нас како што сакаат. Тие би покажувале и емитувале 
што сакаат, што најчесто не кореспондира со јав-
ниот интерес. Тој е важен, но забележав дека кога се 
бориме луѓето што работат во овие служби да можат 
да ја вршат својата работа и работата за заедницата, 
тие ја гледаат нашата борба како скапоцена, но не 
гледаат дека бараме јавниот сервис да ја исполува 
својата функција. За нив таа борба е исклучително за 
нивните работни места, тие да преживеат.
Имавме, на пример, ситуација кога државниот јавен 
сервис немаше пари или можност да го преземе 
Европското првенство во фудбалот, па тој пренос 
го презеде една од кабелските компании. Се покажа 
дека еден дел од земјата не може да го гледа тој пре-
нос, освен ако не се префрли во нивната компанија. 
Го користеа Европското првенство за да го изострат 
својот комерцијален интерес до крај, а јавниот сер-
вис тоа им го даваше бесплатно на сите луѓе во БиХ. 
Таа разлика покажува што би се случило со нас кога 
би отишле јавните сервиси – би биле препуштени на 



>>146

приватниот интерес, што е 
бескрупулозен.
Во БиХ Дневникот би 
требало да се отвора со 
реченицата: „Добра вечер, 
погледнете како полити-
чарите ги трошеа вашите 
пари”, а потоа да се даде 
анализа што правеле, 
за луѓето да видат каде 
отишле тие пари.
Секоја власт наместо да 
праша која улица, воз-

дух, водовод да се поправат во градот, знае дека ако 
постави директор на кантоналната, јавна телевизија, 
тие проблеми нема да бидат толку видливи. Значи, не 
ни треба водовод, не ни треба воздух, имаме телеви-
зија која ќе објасни дека живееме во најдобриот од 
сите можни светови.

> Кои се најчестите проблеми при 
професионалното вршење работа во БиХ?

Новинарството во БиХ, како и секаде, а особено тука, 
е една понижена професија. Мислам дека просеч-
ната плата на новинарите во БиХ е околу 300 евра, 
значи пониска од просечната плата на државно ниво. 
Повеќето од овие новинари живеат и работат во 
услови на тотална несигурност, немаат трајно вра-
ботување, најчесто работат на договор. Еден вреден 
човек, а особено човек кој има семејство, тешко дека 
ќе ја избере оваа професија, бидејќи е толку неси-
гурна. Таа веќе не може да овозможи елементарни 
работи. Факт е дека никогаш тоа не го ни овозможу-

Во БиХ Дневникот би 
требало да се отвора 

со реченицата: „Добра 
вечер, погледнете 

како политичарите ги 
трошеа вашите пари”, 

а потоа да се даде 
анализа што правеле, 

за луѓето да видат 
каде отишле тие пари.  



147>>

вала. И во времето кога 
започнав да работам, во 
осумдесеттите години, 
платите беа ниски. Но 
тоа беше друго време, 
кога повеќе или помалку 
сите плати беа ниски, 
тие беа израмнети, па не 
искокнуваа толку многу. 
Сега тоа многу се гледа. 
Не можете да очекувате 
од еден човек да работи, 
да се судира со околи-
ната, да добива закани, 
да трпи економски 
лобија, а во исто време 
да биде многу малку 
платен. Тој политички 
и економски притисок 
е огромен. Во дефи-
ницијата за независно 
новинарство секогаш се вели дека независното нови-
нарство е такво новинарство што не трпи политички 
и економски притисок. За жал, нашите медиуми се 
под огромен политички притисок. Тој е суптилен, но 
постојат бројни начини на кои овие луѓе се дисципли-
нираат, а економската состојба е ужасна.
Државата дава многу пари за медиумите. Медиа 
центарот спроведе истражување во кое се покажа 
дека државата издвојува дури и повеќе од она што 
им треба на медиумските куќи, но тие пари се насо-
чени кон медиумите кои се послушни. Оваа комби-
нација на политички притисок што доаѓа само кога е 

Секоја власт наместо 
да праша која улица, 
воздух, водовод 
да се поправат во 
градот, знае дека ако 
постави директор 
на кантоналната, 
јавна телевизија, тие 
проблеми нема да 
бидат толку видливи. 
Значи, не ни треба 
водовод, не ни 
треба воздух, имаме 
телевизија која ќе 
објасни дека живееме 
во најдобриот од сите 
можни светови



>>148

потребно и економски при-
тисок што е секојдневен, 
го прави новинарството 
ирелевантна професија, 
непривлечна.

> Која е главната разлика 
помеѓу работата во јавен 
и приватен медиум? Дали 
сте го зачувале вашиот 
професионален интегритет 
со избегнување јавни и 
приватни медиуми во БиХ?

Јас го напуштив јавниот севис во 1994 година токму 
затоа што видов дека е препуштен и преземен од 
Партијата за демократска акција (СДА). Заминав во 
ноември 1994 година, а во февруари истата година на 
чело на Извршниот одбор дојде една членка на СДА, 
жена која немаше искуство во медиумите и не знаеше 
ништо за тоа, но очигледно сметаше дека е од Господ 
подарена за сè затоа што е членка. Веднаш видов дека 
е скоро невозможно да се опстане, а работата да се 
извршува како што треба.
Војната е катастрофа сама по себе, и во овој контекст 
војната е смрт за новинарството. Кој ќе каже дека 
независноста на медиумите постои во војната, греши. 
Добро е само за офицери, шверцери и професио-
нални патриоти. Барањата кои му се поставуваат за 
новинарството се такви што можете да ги исполните 
со тоа што ќе го изгубите својот интегритет. Пробле-
мот е што ова барање не е само од политиката или 
војската, туку и од целата јавност, вклучувајќи го и 
семејството. Војната е температура на која сè здраво 
гори.

Оваа комбинација на 
политички притисок 

што доаѓа само 
кога е потребно и 

економски притисок 
што е секојдневен, го 
прави новинарството 

ирелевантна 
професија
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Имате многу јасни сигнали – од воени до политички, 
кои од вас постојано го бараат тој патриотизам, па 
дури и дополнителен, што е во спротивност со про-
фесијата. Во такви околности сфатив дека е невоз-
можно да се создаде нешто, а човек кој не ги знае 
правилата на професијата и никогаш во животот не 
направил радио и телевизиска серија ви објаснува 
како тоа треба да изгледа. Тоа за мене е спротивно на 
здравиот разум. Никаков вид уредничка дисциплина 
не може да го издржи говорот на оној кој не знае, а 
кој ви објаснува како треба да изгледа работата што ја 
вршите 20 години.
Шест месеци подоцна се случи Медиа центарот. Јас 
го презедов и тука сум до денес. Деведесет проценти 
од нашите средства не се од даночни обврзници, туку 
доаѓаат од проекти и од меѓународниот пазар. Ние 
всушност внесуваме голем дел од средствата во БиХ 
и од тоа плаќаме даноци. Она што е драматично е 
дека кога бараме пари од државата, не можеме да ги 
добиеме на кој било начин. Секоја година испорачу-
ваме околу 100 до 150 илјади евра данок, досега околу 
шест милиони марки и мислам дека за 25 години од 
државата добивме вкупно 50 илјади евра. Драматично 
е каква е нашата позиција и како се чувствува човекот 
во тој политички систем. На овој начин плаќаме за 
позицијата на независна организација. Имаме убава 
репутација и во странство и во БиХ.
Позицијата на независна институција, која сака да 
биде професионална и да биде точна во сè, обврзува. 
Поради тоа, меѓу другото, што не можете да добиете 
пари од државата, која многу ја финансирате секоја 
година.
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Медиа центарот започна како мала институција за 
обука. Сега правиме уште многу работи и мислам 
дека сме една коректна и професионална компанија 
во некоректен простор.

> Што научивте од работата на филмот „Години 
кои ги изеле лавовите” за пропагандата и 
поттикнувањето во југословенските војни? 
Разговаравте со луѓе кои беа директни жртви 
на таа пропаганда и сериозно ја платиле 
својата верба во неа.

Научив еден поразителен факт – тоа што сте воен 
поттикнувач и пропагандист нема да промени ништо 
во вашиот живот, напротив. Ако останете на страната 
што ја поттикнувавте, ќе бидете еден вид херој, чесен 
граѓанин. Вашиот единствен проблем ќе биде ако се 
свртите против својата страна. Тоа во нашиот случај 
значеше националната пропаганда. Ако се свртите 
против националната пропаганда, ќе станете човек 
кој всушност останува на маргините на општест-
вото. Оние што беа предводувачи, стануваат дел од 

националниот корпус. 
Некогаш се херои, некогаш 
се професори на факултет... 
Моите откритија после 
тоа се драматично пора-
зителни. Имате пример 
за неделникот „Федерал 
трибјун”, одличен весник 
од Сплит, чии основачи и 
новинари успеаја на нај-
тежок терен, на теренот 
на зборување за својот 
злочин, да ги положат сите 

Лојалноста е 
неуништива, а обидот 

да промените нешто 
секогаш ви создава 
огромни проблеми. 

Највредно во тоа е што 
останува само бунтот, 

единствено останува 
вредно тоа кога сакате 

да промените нешто
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испити и да бидат избришани од медиумската слика 
на Хрватска.
И во времето на социјализмот ги имавте тие лојални 
чиновници новинари и тие се добри и во овој систем.
Лојалноста е неуништива, а обидот да промените 
нешто секогаш ви создава огромни проблеми. 
Највредно во тоа е што останува само бунтот, един-
ствено останува вредно тоа кога сакате да промените 
нешто.
Големото новинарство никогаш не умира.

> Бевте во групата медиумски работници кои 
веднаш по војната побараа од Европската 
федерација на новинари, на едно од 
среќавањата во Шпанија, да ја испита улогата 
на новинарите во војните во 90-тите. Меѓутоа, 
тоа барање беше одбиено.

Тогашната Унија на независни новинари на БиХ 
понуди да се испита улогата на новинарите во војните 
во 90-тите години на минатиот век. Бевме одбиени. 
Иако имаше луѓе кои го поддржуваа тоа, најголе-
миот дел сметаше дека не е задача на новинарите да 
истражуваат колеги, дека тоа не е добра практика.
Таа иницијатива тука пропадна, но остана препо-
раката на некој начин да се анализира какви биле 
новинарските практики во војната. После тоа малку 
изгубивме полет. Секогаш некој треба да го заврши 
рударскиот дел од работата, да седи, да копа и сл. 
Ентузијазмот беше малку изгубен. Јас го снимив тој 
филм и имаше помали и поголеми истражувачки 
стории. Не успеавме да направиме голема анализа на 
пропагандата во војната, на оние примери на нови-
нарство што је поттикнуваа на војна, од кои некои беа 
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застрашувачки. Имате пример за радио и телевизиска 
станица основана од Српската демократска партија 
(СДС) во Пале, која за време на војната всушност 
беше воено-политички пропаганден центар. Еден од 
нивните примери што го ставив во насловот е „откри-
тието” дека Србите во Сараево се фрлаат на лавови 
во кафез. Она што е страшно е што оваа телевизија 
сè уште работи исто или слично. Остана само меди-
умиско средство со кое се постигнува политичката 
цел.
Пропагандата е можеби најмалку производ на нови-
нарите и медиумите. Таа е најчесто производ на 
целокупната атмосфера која ја создаваат политиката, 
интелектуалната елита и разни лобија, кои како 
во некоја инка го вметнуваат новинарството за да 
се однесува точно на начин на кој го бара овој вид 
политика. Новинарите не дадоа толку изјави колку 
дадоа политичарите. Сакам да кажам дека медиумите 
се само врвот на ледениот брег и дека огромната маса 
на општествени договори дека така се работи лежи, 
речиси невидлива, подолу.

> Во едно интервју рековте дека новинарството 
со кое се занимававте веќе не постои. Според 
целото ваше искуство, кога повторно би ја 
избирале кариерата, дали ќе бевте новинар?

Парадоксално, но ова е идеално време за новинар-
ството. Фантастично е какви сè технички можности 
им се дадени на луѓето. Работев во време кога немаше 
факс, немаше копир, телефонот беше на бројник и 
ги немаше многу. Денес ги проверувам податоците 
со таква брзина, ги споредувам или откривам, и се 
вчудовидувам. Фасцинантно е што можете брзо да 
ги проверите фактите (од значењето на зборовите, 
до податоците од минатото или архивите и сл.) и тоа 
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преку книгите што ги имам дома, до тој задивувачки 
Интернет, кој е бесконечен со сите свои мани и опас-
ности. Ова е вистинско време за сите што сакаат да се 
занимаваат со оваа работа. Да не зборувам за тоа дека 
порано морав да изнајмам магнетофон, а сега можам 
со телефон да снимам било што, да спакувам и испра-
там за неколку минути.
Човек може да биде дури и сам свој мајстор, да не 
зависи од многу луѓе. На крајот, не ви требаат дури 
ниту медиуми. Да не трае сега, ова време би требало 
да се измисли за новинарството.
Се разбира, постојат и оптоварувања. Притисоците се 
поголеми.
Во тоа време политиката ги избегнуваше сториите. 
Ако нешто се објави, се ќе стане, општината и репу-
бликата веднаш се состануваат, па до Централниот 
комитет, за една сторија. Што значи дека политиката 
толку се плашеше од написите во весниците, да за 
најмалко шушнување потегаше атомска бомба. Денес 
можете да објавувате што сакате, можеби не во глав-
ните медиуми, но секогаш има некој канал да објавува 
што сакате, и овие не се мрднуваат. Не се возбудуваат 
премногу. Некогаш таа мисла за важноста на текстот 
во весникот беше доста висока, денес, за жал, не е 
така, бидејќи тие секогаш имаат ПР механизми за да 
ја направат секоја сторија бесмислена, да стане бледа, 
досадна и скоро невидлива. Можете да објавите што 
сакате, но нема уво да ве слуша.

> Додека се занимававте со новинарство 
на тогашното Радио Сараево, која беше 
најпредизвикувачката ситуација?

Отсекогаш било проблем дали ќе можете да ги кажете 
работите што би сакале да ги кажете или да најдете 
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форма за да го кажете тоа, без да проработи првиот 
ешалон на идеолошката контрола. Таму се објаву-
ваше, уредниците беа делумно задолжени за квали-
тетот, но нивната примарна улога беше да не помине 
нешто што не треба. Најтажно во сето тоа е што таму 
имаше одлични професионалци.
Меѓутоа, во БиХ се случи аферата „Агрокомерц” 
(август 1987 година), после што „продишавме”. Не 
сите, но Омладински ја искористи шансата и се 
ослободи. Таа генерација, која буквално го прошири 
просторот на медиумските слободи – од отвореност 

кон публиката, до инсисти-
рање да се „ископа” секоја 
тема – подоцна создаде 
свои медиуми, на иста 
основа. Се покажа дека 
откако еднаш ќе ја освоите 
слободата, тешко е да се 
согласите да се спуштите 
на пониско и помало. Кога 

еднаш ќе го откриеш „зрното на сомнеж”, новинар-
ството станува поинаков терен.
Сега жалам што повеќе пати не снимав луѓе кои 
беа врзани за Втората светска војна, за партизан-
ската борба. Направив неколку стории, но тоа беа 
главно паради, повеќе пропагандни емисии, отколку 
интимни кажувања за тие луѓе. Бегав од сето тоа, но 
денес жалам. Жалам затоа што, на пример, не снимав 
десетици од тие луѓе, како што е Осман Ѓикиќ, амба-
садорот на СФРЈ, кој почина кога заврши војната во 
БиХ. Бев пријател и колега на неговата сопруга Војка 

Кога еднаш ќе го 
откриеш „зрното 

на сомнеж”, 
новинарството станува 

поинаков терен
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Ѓикиќ, која, околу 10–15 години по неговата смрт, 
ме замоли да извадам од библиотеката некоја книга. 
Се качив на катот и почнав да ја барам таа книга и 
видов некаква споменица. Се приближив и погледнав. 
Тоа беше споменица која ја добивале учесниците во 
битката кај Сутјеска на дваесетгодишнината, во 1963 
година, која со своја рака ја потпиша Јосип Броз Тито.
Го гледам сега тоа, разгова-
рав со него десетици пати 
и се дружевме приватно, 
но никогаш не сум ни 
дошол на оваа тема. Толку 
жалам што никогаш не сум 
ги направил тие работи. 
Останаа некажани при-
казни, но некако човекот 
го збунува или скршува 
таа постојана грандиоз-
ност што се очекува кога 
зборувате за одредени 
теми. Многу е подобро да 
ги пронајдете тие мали 
човечки приказни, затоа 
што само тие преживуваат. 
Сите тие грандиозни приказни почнуваат да тонат 
во таа огромност, а малите приказни за оние луѓе кои 
се обидоа, па дури и успеаја да го променат светот, 
некако преживеаја. Човекот е секогаш попаметен 
после. Јас секогаш велам: „Снимајте луѓе, тоа е един-
ствениот начин да остане нешто”. Кога почина пеја-
чот на големата југословенска и бх. група „Индекси” 
Даворин Поповиќ, се покажа дека не постои ниту 
една снимка на големо интервју со него во Сараево. 

Кој е јавниот интерес?
Интерес да добијам 
информација што ми 
овозможува да направам 
избор. На пример, како да 
гласам или да најдам нов 
простор за живеење. Од 
јавен интерес е да добиете 
информации за да го 
разберете светот во кој 
живеете, да разберете како се 
движат работите. Во најголем 
дел, не добивате ниту една 
десетина од тие информации.
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Тука некаде е и мал дел од дефиницијата за интегри-
тетот. Не дозволувајте луѓето да останат без приказна 
за своите животи. Дефинитивно нема време, треба сè 
да се снима.

> Дали тие приказни станаа мали за време на 
националистичките политики?

Нема мали приказни. Сите животни приказни, сите 
вистински документи се всушност големи. Не знам 
кој, но некој рече дека треба да се подигне споменик 
на секој човек кој живеел неколку децении и „му 
останал умот”. Во медиумска смисла ова значи да се 
снимат неговите сеќавања и да се сочуваат како доку-
мент.

> Дали постои начин професијата да се избори 
со воената пропаганда и говор на омраза со 
оглед на искуствата од југословенските војни?

Постои, се разбира. Еден начин е строго почитување 
на професионалните правила. Треба да се провери сè, 
да се користат сите извори и да им се даде простор 
на сите учесници. Една од дефинициите за вестите во 
весниците е дека тоа е првиот нацрт на историјата. 
Она како денес известуваме за другите луѓе ќе биде 
информација за нашето време. Нашите денешни 
сукоби, недоразбирања и општата конфузија во јав-
носта се дел од фактот дека за минатото знаеме малку, 
недоволно и најчесто погрешно. Во тоа е можеби 
уште дефиницијата за медиумскиот интегритет. Да им 
ја кажеме на идните читатели вистината, само висти-
ната и ништо друго освен вистината. Но ова се само 
„големи зборови”. Доволно е да не лажеме.



157>>

> Татјана 
Лазаревиќ

Уредник на порталот КоССев (KoSSev). Прогласена 
за личност на годината 2018 во неделникот „Време”. 

Истата година редакцијата на порталот КоССев 
ја доби и новинарската награда „Душан Богавац” 

за етичност и храброст. Татјана Лазаревиќ е 
добитничка на наградата за новинарска храброст 

и посебни достигнувања во истражувачкото и 
аналитичко новинарство „Станислав Сташа 

Маринковиќ”, што ја доделува весникот „Данас”.

> Колку е тешко да се води еден 
професионален медиум на север на Косово? 
Кои се главните проблеми?

Тешко, но не размислувам за тоа. Мојата работа овде 
подразбира постојано зголемување на вниманието 
и врвна концентрација насочена кон редакцијата и 
надворешното опкружување затоа што работиме во 
правно и безбедносно несреден, политички оптова-
рен и институционално ослабен систем, со допол-
нителни специфични преплетувања на администра-
тивни системи и во средина оптеретена со етнички 
конфликт; во заедница со заслабени капацитети.
Главните проблеми се:
•  недостаток на човечки ресурси (и сите други про-

блеми што произлегуваат од ова, особено видливи 
преку долгочасовно работење, без слободно време, 
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без можност за развој на порталот и подобрување 
на содржината; посебен проблем имам јас како 
уредник. Освен непрекинатите часови посветени 
на порталот, односно на редакцијата, мојата уред-
ничка работа честопати заправо страда поради 
итни и основни новинарски задачи што морам да 
ги извршувам);

•  недостаток на безбедност, пред се институцио-
нална заштита (што може да се види и од тоа дека 
ниту еден инцидент или кривично дело спрема нас 
не само што немаше епилог, туку немавме ниту 
една информација за тоа во која фаза се наоѓа и 
дали воопшто има постапка (на пр., за пукање 
во нашите канцеларии со 11 куршуми, палење на 
нашиот автомобил, закани на моето семејство, сај-
бер и ДДОС напади, моето приведување, неколку 
физички напади врз наши новинари, закани во 
писмена форма, итн.);

•   недавање на информации, видливо преку целосно 
игнорирање на повеќето централни институции, 
т.е. нивните претставници и службени лица и 
специјално за нас – исклучување на нашот медиум 
од комуникација со институциите водени од Срп-
ската листа (водечка политичка сила на северот на 
Косово и дел од парламентарното мнозинство во 
Собранието на Косово – прим. ур.);

•  нестабилни финансии – малите редакции во 
Косово се регистрирани како невладини орга-
низации и зависат од финансирање на проекти. 
Оперативни грантови се ретки, а доставувањето 
на проекти честопати е условено од политиката на 
донаторот.



159>>

Постои една општа социо-аномична клима на неу-
редено место, град што умира, заедница пред колапс, 
високо криминализирана средина и девастирано 
подрачје, во која се видливи страв и завет на тишина, 
безнадежност и ароганција, недостаток на свесност 
за општото добро и одговорност и инсистирање на 
личните слободи. Тоа е лично најтешко за мене.

> Многу години работевте за други медиуми. 
Зошто се решивте да направите свој медиум?

Моите искуства во другите медиуми беа многу крат-
котрајни. Затоа што медиумите во кои работев (со 
исклучок на еден), не беа новинарски, туку поли-
тички контролирани редакции, кои ги напуштав 
штом тоа ќе го сфатев. Во 
текот на 90-тите години не 
инсистирав да продолжам 
да работам новинарска 
работа во други медиуми, 
бидејќи како млад човек 
забележав дека на новинар-
ството се гледа исклучиво 
како на социјално-по-
литички ангажман, во овој случај за власта. Сери-
озно му се посветив на новинарството дури кога го 
започнавме КоССев во 2014 година. Токму затоа е и 
започнат, за да не биде во производството на својата 
медиумска содржина под контрола на било која влија-
телна група или индивидуа, од една страна, а од друга, 
да се премости бунарот на информативниот мрак и 
пропагандата поврзана со тогаш актуелниот процес 
во Брисел (преговорите на Србија и Косово во Брисел 
– прим. ур.) и настаните кои беа од најголем интерес 
за локалната заедница.

За интегритетот
За мене интегритетот е 
содржан во два збора – 
вистина и јавност. Нема 
компромис со вистината.
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> Успеавте да станете славни во целиот 
регион. Колку ве следи локалната публика?

Мислам дека сме најреферентниот медиум за локал-
ната публика, и покрај „хендикепот” што исклучи-
телно сме достапни во онлајн издание. Меѓутоа, на 
почетокот нашата работа примарно го привлече 
целото внимание на другата јавност – меѓународните 
претставници, дијаспората, постручната заедница 
во Србија, подоцна во регионот и сега се повеќе низ 
целото Косово.

> Почнавте да се занимавате со новинарство 
пред војната во Косово. Колку се промени 
медиумската слика од тогаш до денес?

Медиумите се неспоредливо послободни во својата 
работа во споредба со деведесеттите години.. Од 
друга страна, кога зборуваме за српската заедница, во 
созревањето и подобрувањето на новинарската про-
фесионална заедница, созревањето на новинарската 
младина, би кажала – многу малку. Младите и образо-
вани луѓе го напуштаат Косово. Исто така, и оние кои 
се обидуваат, стекнуваат вештини, знаење, сигурност, 
кои ќе ги прошират видиците, не остануваат долго, 
а работата во редакцијата бара континуитет. На 
Косово сепак има убави примери, кои внесуваат све-
жина и виталност во нашата мала заедница. Еден од 
таквите примери е секако КоССев, но по нас започнаа 
неколку убави и разновидни медиумски иницијативи, 
а сега се лансираат и подкасти. Некои од новинарите 
кои израснаа во нашата редакција дури отворија свои 
сајтови и медиумски редакции.
Би сакала да ја подигнеме границата во професионал-
ните стандарди, но и очекувањата од самата јавност 
и нашата публика, односно нашата јавност да учи за 
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медиумските содржини, 
заедно со нас и сите други.
Ваквите промени постоеја 
и веднаш по војната, кога 
во првиот бран на меѓуна-
родна поддршка исто така 
беа започнати и меди-
умски проекти, од кои 
до денес функционираат 
неколку радиостаници и 
неколку телевизии.
Другата страна на медалот 
е тоа што т.н. државни 
медиуми, односно редак-
ции, се под контрола на 
актуелната власт во тоа 
време, кои се стандардни 
медиумски испостави 
на политичките партии. 
Медиумската содржината 
што ја произведуваат е 
агитпроп.
Неодамна, односно во 
последнава година, во ова 
медиумско соѕвездие се 
вбризгуваат хибридните 
медиуми. Ова се содр-
жини кои потсетуваат 
на објективни, односно 
на слободни медиуми и 
кои, според досегашното 
искуство, претставуваат 
псевдореплика на успешни 

Да ги наречеме работите со 
вистинското име 
Би било добро ако, како 
професија, повеќе инсистираме 
на тоа да ги нарекуваме 
работите со нивнито вистинско 
име, дека, на пример, 
таблоидите  
не се само „Информер” и 
„Ало”, туку таблоиди можат 
да бидат и „Политика” 
и РТС, односно дека во 
големите, традиционални 
медиуми можеме да видиме 
непрофесионални написи или 
прилози.
Кога би биле построги овде и 
кога повеќе би се занимававме 
со човечки ресурси во смисла 
на „продажба” на нашата 
професија на најдобар начин 
– комуникации со младите 
генерации, промовирање 
на она што го работиме, 
кога од таа страна би 
инвестирале во иднината, 
можеби е идеалистички, но 
верувам дека мали чекори 
можат да се направат. Кога 
долгорочно би се занимавале 
со заздравување на нашата 
професионална заедница, тоа 
би била инвестиција барем во 
градењето штит околу самата 
професија.
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слободни медиуми, односно медиуми кои не се под 
контрола на власта.

> Какви последици на општеството 
оставува националистичката пропаганда 
и поттикнување на кои се изложени преку 
мејнстрим и државните медиуми?

Т.н. мејнстрим публика, која поговорно ја практи-
кува таканаречената медиумска содржина на т.н. 
државни медиуми, постојано е изложена на спомна-
тиот агитпроп. Станува збор за години. Како што се 
очекуваше, најголем дел од таквата јавност е убеден 
во вистинитоста на лажните вести, полувистини, 
тенденциозните, еднострани вести и спин-пора-
ките. Притоа е воспоставена општа и непроменлива 
контекстуална содржина, која што е за конзументите 
на ваквите вести ултимативна вистина, а тоа е дека 
постои безгрешност на сопствената нација, елитис-
тичка самодоволност, самовиктимизација, сето тоа 
наспроти архинепријателот, и другиот како злостор-
ник. Ова е видливо на цело Косово.
На медиумската сцена вообичаено е, дури 
секојдневно, во респектабилни медиуми да се среќа-
ваме со медиумска содржина во која се видливи 
школски примери на поттикнувачко известување, 
националистичка пропаганда, елементи на шовини-
зам и потценувачки пристап кон другиот и различ-
ниот.
Постојат и специфични елементи. Српската заедница 
во Косово е немоќна да ја избегне улогата на паричка 
за порамнување на сметки во високо исполитизи-
раното политичко сценарио на српско-косовската / 
албанската сага. Затоа многу повнимателно приста-
пуваат кон наративите што ги емитираат медиумите; 
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згора на тоа, со нивното непосредно секојдневно 
животно искуство тие сведочат за спротивното на 
ваквите наративи. Таквите околности имаат влија-
ние и врз малата, дури би кажала и микроскопска 
заедница на медиуми на српски јазик кои не се дел 
од државниот, односно партискиот апарат, меѓу 
кои нѐ вклучувам и нас, во смисла дека тие се скоро 
филигрански подесени да забележат повеќе наративи, 
кои се во овој случај реалност.

> Го напуштавте и му се враќавте на 
новинарството. Зошто?

Медиумите се мое блиско опкружување, медиумските 
содржини се моето јас, без разлика дали непосредно 
ги произведував или само ги анализирав и конзуми-
рав. Можеби е поточно да се каже, затоа – излегував 
и влегував во редакци-
ите. Тоа е точно. За мене 
редакцијата претставува 
аскетизам и слобода. Јас 
не наидов на тоа, односно 
на можноста да го пре-
познаам, во текот на деведесеттите години, кога ги 
правев моите први професионални чекори како ака-
демска граѓанка.

> На кој начин се борите против пропагандата?

Така што не се плашам од неа. Вклучувам светло над 
неа, ја покажувам, посочувам на неа, ја контекстуали-
зирам. Јас попрво ќе ја покажам, отколку да ја игно-
рирам со оправдување дека на тоа нема да му дадам 
„легитимитет”.

За мене редакцијата 
претставува аскетизам 
и слобода 
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> Која е цената да се биде локален новинар од 
интегритет?

Не знам, искрено. Не размислувам за тоа, не знам 
што е тоа. Сè што знам е она од што се откажав во 
секојдневната рутина поради работните часови.

> По војната работевте во детско школо за 
новинарство. Дали на младите луѓе денес 
би им го препорачале новинарството како 
професија?

Секогаш. Бидејќи, покрај образованието, стекнуваат 
слобода, развиваат критичка свест, ја препознаваат 
градацијата на вредноста, созреваат како брана за 
јавниот интерес, учат за важноста на пишаните и 
изговорените зборови, развиваат комуникациски 
вештини на дело и продираат во вредноста на висти-
ната – би кажала дека влегуваат во ризницата на сето 
она што на сите толку ни недостасува. Особено за 
нив како чувствителна генерација, која ќе го раз-
вива својот карактер и созрева да го поведе своето 
општество.

> Често ве напаѓаат на различни начини, исто 
така ве уапсија. Дали тоа на некој начин ве 
поколеба во она што го правите?

Не. Не мислам на тоа повеќе од она уште повеќе да го 
стеснам пропусниот простор за грешки во работата.
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> Бесар Ликмета
Уредник на Балканската истражувачка мрежа 

(БИРН) за Албанија од 2007 година и дописник за 
Балкан инсајт. Кариерата ја започна во „Флорида 

тајм јунион” во Џексонвил, Флорида.  
Работел за „Флорин полиси”, Глобал пост и други 

медиуми. Добитник е наградата CEI/SEEMO за 
извонредни заслуги  

во истражувачкото новинарство во 2009 година.

 За етиката и предизвиците

Треба да направиме јасна разлика помеѓу етиката 
на медиумските компании и етиката на новинарите. 
Мислам дека во работата на новинарите гледаме 
интегритет, особено ако се земе предвид тешката 
ситуација во која се наоѓаат медиумите и луѓето во 
Албанија кои работат во нив. Новинарите се изло-
жени на закани, физички напади што остануваат 
неказнени, вербални напади поради законот кој го 
воведе владата да ја контролира содржината на онлајн 
медиумите. Пандемијата која ја предизвика виру-
сот корона им одзеде дел од приходите на повеќето 
главни медиуми, а со тоа и дел од платите на новина-
рите. Ситуацијата е тешка и бара многу од новина-
рите, особено оние во првите редови – да се соочат со 
закани, да продолжат да ја вршат оваа работа и да му 
служат на јавниот интерес.
Работата на новинарите и новинарките во минатото 
беше да ја пронајдат вистината, да ја проверат и да 
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ја пренесат на јавноста на 
разбирлив начин. Денес 
тие треба да се справат и 
со алгоритмот кој избира 
начин на кој ќе бидат дист-
рибуирани информациите 
што ги даваат. Тие немаат 
контрола врз средствата 
на дистрибуција. Големите 
компании кои се соп-
ственици на најголемите 
глобални социјални мрежи, 
како што се Фејсбук, Тви-
тер и други, ја имаат таа 
контрола. За еден новинар 
тоа е целосно нова средина 
во која мора да научи да 
функционира, како што 
порано мораше да се соочи 

со заканите што произлегуваат од политички и еко-
номски интереси.
Главниот проблем во Албанија е што професионал-
ното новинарство е многу ретко. Потребни се одре-
дени услови на пазарот и новинар кој се придржува 
до професионалните норми. Исто така, потребна е 
функционална медиумска средина. Сето ова мора 
да биде присутно, заедно со интегритетот и етиката. 
Без овие услови, кои се неопходни за напредок на 
медиумскиот плурализам, невозможно е да имаме 
професионално новинарство. Кога станува збор за 
Албанија, многу од овие услови не постојат. Немаме 
плурализам и функционален медиумски пазар. Ние 

Работата на 
новинарите и 

новинарките во 
минатото беше да ја 

пронајдат вистината, 
да ја проверат и 

да ја пренесат на 
јавноста на разбирлив 

начин. Денес тие 
треба да се справат 
и со алгоритмот кој 

избира начин на кој ќе 
бидат дистрибуирани 
информациите што ги 

даваат
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сме под голем притисок на 
политичките и економските 
интереси.
Ни се заканува организира-
ниот криминал. Загрозени 
сме од сопствениците на 
медиуми кои ги туркаат 
новинарите во самоцензура 
заради своите економски 
и политички интереси. Ни 
се закануваат политичките 
партии на висок ниво.

 За пропагандата и 
алгоритмите

Имаме проблеми со прис-
тапот до информации, 
бидејќи Законот за слобода 
на пристап до информации не го применуваат јасно 
сите институции на ист начин. Имаме ограничен 
пристап до службени лица кои не комуницираат 
директно со новинарите, но имаат тенденција да 
комуницираат преку социјалните мрежи. Значи, ние 
имаме работа со многу пропаганда и спин, што се 
подметнуваат на новинарите. Имаме проблем со вре-
мето. Немаме ресурси да се бориме против армијата 
ботови кои ги вработуваат политичките партии и 
владата и пропагандата што тие ја произведуваат.
Тука е и веќе спомнатиот проблем на дистрибуција 
преку алгоритми на социјалните мрежи. Промените 
во дометот и алгоритмот на Фејсбук можат да влијаат 
на начинот на кој се дистрибуираат и читааат стати-
ите. Во последниве неколку години Фејсбук повеќе 

 За јавниот интерес
Тој е многу јасно дефиниран 
– точните информации 
се најважни за јавноста. 
Тоа се информации што 
владата обично ги крие или 
произведува, но не сака да 
дојдат до јавното мнение. Тоа 
се, на пример, информациите 
за даноците што ги плаќаат. 
Обично многу полесно го 
препознаваме она што не е 
од јавен интерес, отколку 
она што е. Мислам дека не е 
проблем да се разбере што е 
јавен интерес. Да го браниш е 
најтешко.



>>168

пати го намали вообичаениот домет на страниците 
со цел да ги зголеми приходите од реклами. Заради 
тоа многу издавачи се фокусираа на пријатни написи, 
кратки објави полни со слики и малку детална содр-
жина.
Медиумската сцена во Албанија се наоѓа во време 
на големи промени. Се оддалечуваме од наследените 
медиуми како што се телевизијата и весниците, кои се 
во опаѓање, и сè повеќе се свртуваме кон медиумите 
преку мрежите, што проблемот со пропагандата го 
става во нов фокус.

 За новинарството

Новинарството го одбрав сосема случајно. Завршив 
филозофија, тргнав на часови по новинарство и 
сфатив дека ме интересира, дека би можело да биде 
нешто што сакам да го работам до крајот на животот: 
раскажувам приказни, градам наративи и ги инфор-
мирам луѓето за она што е важно. Секој млад нови-
нар или новинарка сигурно прочитал инспиративни 
новинарски случаи. Новинарството е во почетокот 
романтична идеја дека можете да го промените 
светот, иако знаете дека се менувате себеси. Почну-
вате да разбирате што е професија кога ќе започнете 
да истражувате факти, да градите истражувања, да 
објавувате стории. Растете со нив. Значи, јас сум во 
новинарството сосема случајно, но можеби тоа беше 
вистинскиот избор.
Новинарската кариера ја започнав како стажист 
во „Флорида тајмс јунион”. Имам некакво искуство 
работејќи таму две години. Воглавно бев репортер 
за онлајн изданието, поради што често правев видеа 
во 2003 и 2004 година. Онлајн видеата во тоа време 
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беа нови. Правев видео-записи, известував од заед-
ницата. Кога се вратив во Албанија, тоа беше една 
од најпрактичните работи што ги знаев, па новинар-
ството беше природен избор. Но тој процес на учење 
трае и денес.
Имав среќа. Работам во професионална и добра 
редакција како БИРН. Мислам дека секогаш има 
тешкотии во новинарството. Тоа е тешка професија 
насекаде, не само во Албанија, да бидам искрен. Мис-
лам дека Албанија не се разликува од другите земји во 
светот. Секако зборував малку за тешкотиите со кои 
се соочуваат локалните медиуми, бидејќи воглавно 
работев како дописник, а потоа станав уредник, па би 
рекол дека не е поинаку ниту во САД. Тоа е професија 
која бара подолго работно време, многу посветеност, 
страст, многу жртви, но во исто време е и многу 
корисна.
Истражувачкото новинарство, со кое се занимаваме 
во БИРН, е полно со можности. Да се занимавате со 
истражувачко новинарство значи да се занимавате со 
квалитетно новинарство, бидејќи во извесна смисла 
тоа е новинарство само по себе. Не е потешко да се 
направи тоа во Албанија отколку во другите земји.
Во главните медиуми нема голем интерес за ква-
литетно истражувачко новинарство што ги следи 
етичките стандарди. Напротив, постои култура на 
таблоидизација на истражувачкото новинарство. 
Во Албанија има навистина добри новинари, но 
лоши медиуми. Од една страна, имате недостаток на 
меритократија, сопствениците на медиуми немаат 
потреба од професионално новинарство. Од друга 
страна, новинарите не ги градеа своите способности, 
капацитети како истражувачки новинари и нови-
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нарки, затоа што условот беше да се следи уреднич-
ката линија, која понекогаш е партиска, за да го следи 
она што им одговара на политичките и економските 
интереси на сопствениците на медиумите. Значи, од 
новинарите не се очекува да прават големи стории 
затоа што барањето не доаѓа од читателите, кои во 
нашиот случај се претежно политичари. Публи-
ката на повеќето медиуми во Албанија се претежно 
политичарите. Медиумите однапред имаат агенда, 

политички интерес и не ги 
информираат читателите и 
читателките. Мислам дека 
целокупното опкружу-
вање е пречка за доброто 
истражувачко новинар-
ство, но тоа не ја убива 
желбата на новинарите да 
ја откријат вистината.

 За безбедноста

Безбедноста ја сфаќаме 
многу сериозно. Се обиду-
ваме да ја процениме секој 

пат кога за нешто известуваме. Се разбира, кога се 
обидувате да ја разоткриете темата што е од голем 
интерес, никогаш не сте целосно сигурни. Не сте 
физички безбедни, не сте психички безбедни од стре-
сот што може да го добиете, не сте безбедни ниту од 
тужбата што може да ја добиете. Постојат различни 
видови закани што можат да влијаат на работата на 
новинарите и новинарките и секогаш се тука. Секој 
пат морате да направите проценка за важноста на 
сторијата и, колку и да е тешко, да најдете рамнотежа. 

Мислам дека 
целокупното 

опкружување е 
пречка за доброто 

истражувачко 
новинарство, но тоа 
не ја убива желбата 
на новинарите да ја 
откријат вистината
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 За последиците

Еднаш бев нападнат од пратеник додека се обидував 
да му дадам шанса да одговори на наодите од истра-
гата во врска со неговото лажно академско потекло и 
да ја слушнам неговата страна на приказната за една 
афера. Да, го пријавив случајот кај обвинителите, но 
сведоците не се јавија.
Закани им се случуваат на сите албански новинари. 
Се враќаме на прашањето за интегритетот, посве-
теноста на новинарите, кои секојдневно работат на 
тешки теми, а не се преправаат дека се херои ниту 
да се дел од сторијата, со што ја бранат позицијата 
во која вистината мора да ја пренесете што е можно 
пообјективно, што е од јавен интерес на читателите, 
вашата онлајн публика и ТВ-гледачите.
Постојат тешки, долги денови кога се чувствувате 
немоќно, истоштено, се чувствувате истрошено. Тоа 
не е лесна професија и сигурно имате дилеми. Ме 
држи работењето во одлична мрежа, со новинари и 
уредници кои се многу професионални, како и мож-
носта да им помогнам на другите колеги во земјата 
да продолжат со својата мисија. Затоа сè уште сум во 
оваа професија.

 За очекувањата и реалноста

Очекувањето дека истражувањето што го објавуваме 
ќе има епилог на судот ми се чини погрешно. Од таа 
перспектива новинарите и новинарките не се само 
тука за да ја откријат вистината и да ја информираат 
јавноста, туку и да градат случаи пред кривичниот 
суд и да го менуваат светот, додека хероите од нашите 
стории треба да бидат казнети и слично. Ако нови-
нарот имал таква моќ, ако вистината има таква моќ, 
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сепак би било премногу да се поднесе. Ако професио-
нално ја работиме нашата работа, ако точно ја инфор-
мираме јавноста, тоа долгорочно влијае на антико-
рупциските мерки. Општеството станува сè помалку 
корумпирано и тоа е докажано. Постојат стории што 
имале влијание. Но, не можете да очекувате дека само 
затоа што ја кажувате вистината, ефектите ќе дојдат 
лежерно, бидејќи тоа не зависи од медиумите, туку 
од државните институции. Значи, со сите проблеми, 
мислам дека медиумите имаат важна улога против 
корупцијата, но сите делови од сложувалката треба 
да бидат тука за нешто да се промени. Мора да имате 
силно граѓанско општество, независно судство, 
слободни избори. Дури и кога го имате сето тоа, пов-
торно е многу тешко да се борите против корупцијата. 
Но, ако имате мал број медиуми и новинари кои се 
занимаваат со новинарство на професионален начин, 
искрено, очекувањата би требало да бидат втемелени 
во реалноста.

  За стереотипите и меѓународните медиуми

За жал, она што го научив додека работев како 
дописник за меѓународни медиуми е дека се полни 
со клишеа во извештаите, особено за малите земји. 
Пребарувајте во Би-Би-Си и ќе видите дека тие 
имале 15 стории за крвна одмазда во последните 20 
години и сите се исти. Многу ориенталистички, како 
балканскиот менталитет да не е излезен од средниот 
век. Како дописник се обидувате да дадете увид во 
светот на некој во Канзас или Велика Британија, на 
пример, а нивното разбирање за надворешниот свет 
е многу тесно, па она што го нарекуваме меѓународни 
медиуми е многу фокусирано на американската, 
британската, италијанската или германската публика. 
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Тое всушност не се меѓународни медиуми. Понеко-
гаш е многу тешко за дописник, особено кога доаѓа 
од нашата култура, да ја објасни комплексноста на 
општеството во кое живе-
еме. Уредниците тоа не се 
ги интересира. Тие се заин-
тересирани за стереоти-
пите што нивната публика 
лесно може да ги разбере, 
и тоа некако има смисла. 
Тоа е причината што сакав 
да придонесам за локал-
ните медиуми, да работам 
со новинари во локалот, 
да известувам за стории и 
настани што всушност ги 
читаат моите соседи. Значи, 
голем е предизвик и, се 
осмелувам да кажам, тешко 
е да се балансира со сите 
овие детали кога работите 
за медиуми кои комуници-
раат со публика во други земји.

 За стравот

Ситуацијата во Албанија е тешка, како што потвр-
дија сите меѓународни организации за набљудување 
на слободата на медиумите. Физичките напади врз 
новинарите остануваат неказнети. Имаме вербални 
напади од страна на премиерот врз медиуми, табло-
идизација, проблем со сопствениците на медиумите, 
со нивните политички и економски интереси, што 
влијае и на квалитетот на новинарството. Имаме 
проблеми со транспарентноста на финансирањето на 

Понекогаш е многу 
тешко за дописник, 
особено кога доаѓа од 
нашата култура, да ја 
објасни комплексноста 
на општеството 
во кое живееме. 
Уредниците тоа не се 
ги интересира. Тие 
се заинтересирани 
за стереотипите што 
нивната публика лесно 
може да ги разбере, и 
тоа некако има смисла
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медиумите. Неодамна имавме случај на сопственик на 
медиум чиј имот беше запленет поради можни врски 
со организираниот криминал. Имаме многу проблеми 
кои се присутни и во други земји, но мислам дека 
Европската унија одлучи да ги затвори очите кога 
станува збор за слободата на медиумите во Алба-
нија. Затоа треба да ѝ се посвети поголемо внима-
ние, бидејќи ситуацијата не е лесна за новинарите и 
новинарките. Нашата мисија е да овозможиме про-
фесионално новинарство, бидејќи во такво опкружу-
вање, без соодветна обука за новинари и новинарки и 
без интерес за квалитетно известување, мислам дека 
традицијата ќе исчезне најмногу за десет години. Тоа 
е мојот најголем страв. Нема да имате професионално 
известување, бидејќи оваа новинарска култура ќе 
биде избришана, сè ќе се сведе на кликови и клик-
бејти. Ние само сакаме да преживее професионалното 
новинарство. Не знам дали можеме да го постигнеме 
тоа, но барем нашите очекувања се да во оваа средина 
и во тешкото време кое го поминуваме, професионал-
ните новинари останат во оваа професија. Да не одат 
во нешто друго, како што тоа го правеа многумина во 
последните децении.
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> Фатос Лубоња
Еден од водечките албански новинари, писатели 

и активисти за човекови права. Беше политички 
затвореник за време на режимот на Енвер Хоџа. 

Книгите му се преведувани на англиски јазик. 
Добитник е на наградата SEEMO за меѓусебна 

соработка во Југоисточна Европа во 2004 година.

ЕУ наспроти ВЕТЕНАТА ЗЕМЈА: За мојата генерација 
Европа беше ветена земја. По падот на комунизмот 
наративот за транзицијата се изгради на ова вету-
вање. Во 90-тите години од минатиот век списанието 
Përpjekja, кое го основав во 1994 година, имаше дел 
наречен „Транзитологија”, со списи од различни 
автори кои се занимаваа со патеките по кои би се 
движеле низ пустината за да стигнеме до ветената 
земја. Денес сум многу критичен кон овој наратив, 
иако тој сè уште доминира и во Европската унија и 
во земјите како што е Албанија. Според тој наратив, 
Европа дојде до крајот на историјата, додека земји 
како нашата сè уште чеко-
рат кон неа. Денес гледам 
како Европската унија се 
движи во погрешна насока, 
а поранешните комунис-
тички земји, во потрага по 
неа, одат во уште полоша 
насока. Ќе ви дадам пример 
од медиумите. Благодаре-
ние на тој наратив, меди-

Денес гледам како 
Европската унија се 
движи во погрешна 
насока, а поранешните 
комунистички земји, 
во потрага по неа, 
одат во уште полоша 
насока
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умскиот модел од 90-тите во Албанија стана Mediaset 
на поранешниот италијански претседател Силвио 
Берлускони. На почетокот ние, интелектуалците и 
новинари, бевме дел од приватните медиуми, сме-
тајќи дека нашата работа е да создадеме уредувачка 
политика и јавно да ги претсавиме нашите идеи, а 
сопствениците да заработат многу пари преку нив 
на слободниот пазар. Но, наскоро бевме принудени 
да играме улога на слуги на истите тие сопственици 
или да си заминеме. Денес медиумите се најмоќниот 
инструмент на владеењето на олигархијата и орга-
низираниот криминал во Албанија. Во меѓувреме, 
Европа денес е загрижена за некои закони донесени 
од владата за ограничување на слободата на меди-
умите, како што е неодамнешниот Закон против 
клевета, но многу малку или воопшто не се грижи 
за судирот на интереси во рамките на триаголникот 
на „политичката моќ – економската моќ – моќта на 
медиумите”, кој владее овде. Земјите како Албанија 
денес се огледало во кое европските земји можат да се 
видат себеси во карикатурирана форма, но одбиваат 
да се погледнат.
ЛИТЕРАТУРА наспроти НОВИНАРСТВОТО: Уште од 
младоста, литературата е моја страст. За време на 
моите 17 години затвор, идејата дека еден ден ќе го 
запишам она што го доживеав му даде значење на 
моето страдање. Ја следев оваа страст и ја продолжу-
вам и денес. Во меѓувреме, една од лекциите што ги 
научив од моето тажно искуство е дека мора да се 
бориме за нашите деца да живеат на место каде што 
ќе можат слободно да размислуваат и да постапуваат, 
а не како што нас ни се случи. Ова ме доведе до актив-
ностите на ангажиран интелектуалец, кој, воглавно 
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преку новинарството, се бори да го смени патот што 
моќта му го дава на светот во кој живееме.
Така живеам како писател и како новинар во две 
различни времиња и на две различни духовни нивоа. 
Кога пишувам за моите затворски приказни, се чув-
ствувам посмирено. Не ми е намерата да се менувам 
или да се борам против нешто што се случува во 
сегашноста, туку да го разберам и опишам она што 
го доживеав. Кога ќе се свртам кон новинарството, 
понекогаш работата ја доживувам како кинеската 
клетва „Ти посакувам да живееш во интересни 
времиња!”, што не ви дозволува да навлезете подла-
бокото во значењето на нештата. Писателот Умберто 
Еко, коментирајќи го пасусот од Светото писмо во кој 
се зборува за страшна бура на морето, која завршува 
со реченицата: „Но Господ не беше таму”, вели: „Затоа 
што Господ е во длабочините на нештата”.
Меѓутоа, не мислам дека писателот треба да избега 
во морските длабочини и да не доживее бури што се 
појавуваат на површината. Во длабочините можете да 
одите само преку површината. Дури и на читателот, 
верувам, му требаат и двете – моменталната остра 
реакција и анализа на новинарите и разбирање на 
реалноста од гледна точка на писател или филозоф. 
Лично ги гледам како комплементарни.
АЛБАНИЈА ПРЕД наспроти АЛБАНИЈА ПО ХОЏА: 
Постои разлика помеѓу тоталитарен и авторитарен 
режим. Првиот имаше за цел да го контролира не 
само вашето постоење, туку и вашиот ум, вториот го 
контролира вашето постоење, што е потолерантно 
за вашиот ум. Но, тука се некои други разлики. Во 
мојата книга „Втората реченица” раскажувам при-
казната за двајца затвореници, двајца новинари 
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кои испратија писмо од затворот во 1978 година до 
Централниот комитет против диктаторот Енвер 
Хоџа. Писмото беше причина државата да ги осуди 
на смрт и да ги погуби. Во Чехословачка, една година 
порано, во тоа време дисидентот Вацлав Хавел (водач 
на Плишeната револуција, последниот претседател на 
Чехословачка и првиот на Чешка – прим. ур.) беше 
осуден на само две години за Повелбата 77, во која се 
бараше исполнување на сите принципи за човекови 
права во земјата. И во двата случаи станува збор 
за казна, заплашување, но, како што гледате, не се 
премногу слични. Денес не можете да замислите дека 
ако некој пишува против авторитарен лидер, може да 
биде казнет како тие двајца новинари. Но, сигурно е 
дека доколку актуeлниот лидер остане на власта бла-
годарејќи на олигарсите и организираниот криминал, 
ако продолжи да ја контролира правдата и повеќето 
медиуми (како во Албанија), новинарите ги чекаат и 
други форми на казнување и заплашување, воглавно 
оневозможување на економскиот опстанок, организи-

рани судења за клевета или 
навреда, не исклучувајќи 
убиства од мафијата, што 
досега не се случило. Во 
некои мои списи системот 
што го живееме го наре-
ков „режим на медиуми”. 
Ако претходните режими 
ја користеа полицијата за 
контролирање, сегашните 
ги користат медиумите.
СЛОБОДА наспроти 
ЦЕНАТА: Просторот за 
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луѓе со интегритет, кои имаат храброст да размислу-
ваат за себе и јавно да ги искажуваат своите мисли, 
е многу поголем во споредба со комунистичкото 
минато, но никако не е доволно голем. Да се мисли 
значи постојано да се доведува во прашање соп-
ствената и туѓата идеја за светот. Тоа значи постојан 
дијалог со себе и со другите. Доколку овој дијалог не 
постои или е прекинат, тогаш е тешко да се зборува 
за размислување во таа смисла, а со тоа и за инте-
гритетот. Во тоталитарен режим дијалогот е заменет 
со диктирање на учењето на владејачката партија, на 
нејзиниот лидер. На при-
мер, работата на новинарот 
беше да го пропагира и 
парафразира лидерот, а не 
да размислува. Во автори-
таризмот во кој живееме 
дијалогот е заменет со она 
што Маркузе би го нарекол 
„угнетувачка толеран-
ција”. Луѓето со критички 
дух имаат слобода да поставуваат прашања, да ги 
поставуваат во јавноста, но системот на моќ што го 
контролира постоењето на мнозинството што не 
мисли не води дијалог со нив, туку ги толерира, аси-
милира. Се разбира, праговите на толеранција вари-
раат од еден до друг авторитарен режим.
За жал, последните 30 години не беа процес на 
зајакнување на интегритетот на луѓето во Албанија. 
Тешко е за поединец, но како целина живееме во 
систем што не го поттикнува интегритетот, туку го 
уништува. Создава човек кој нема убедување, кој 
не размислува. А неразмислувањето значи да не се 
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презема одговорност. Таквиот човек одговорноста ја 
препушта на сопственикот, газдата, гувернерот...
Во Албанија има малку новинари кои размислуваат 
со своја глава, а можеби уште помалобројни се оние 
кои имаат храброст да кажат што самите мислат 
заради целиот медиумски систем што е воспоставен и 
кој служи да ги делегитимизира медиумите, односно 
противникот на премиерот кој се осмели да ги нарече 
медиумите „ѓубре”. Читателот или телевизискиот 
гледач може да каже дека сите (медиуми) се „ѓубре”, 
јас можам да го прифатам тој став. Но човекот кој 
играше клучна улога во градењето на медиумскиот 
систем од крајот на 90-тите години на минатиот век, 
кога стана градоначалник и започна да им дава одо-
бренија за градење на сопствениците на медиуми, е 
последниот што може да го нарекува „ѓубре”.
Заканите поради она што го зборувам и го работам 
секогаш доаѓаат од различни извори во согласност со 
темите што ги допрев и, за жал, се дел од комуника-
цијата и начинот на живот во ова општество. Секако, 
мора да има отпор кон нив, а најдобриот отпор е 
токму она што веќе го изјавив: зачувување на инте-
гритетот, што е одржување на способноста да се раз-
мислува со своја глава за нештата, што истовремено 
значи и заштита на личната слобода. Прифаќањето 
отстапки секогаш на крајот доведува до еден вид 
ропство, и покрај фактот дека може да станете мате-
ријално побогати.
Еден од најважните начини да се одржи интегритетот 
е инвестирање во вашите идеи. Човекот прави напор 
да формира одредени уверувања, некои мисли за 
светот, до кои дошол преку учење и кои го менуваат. 
И се додека оваа промена е автентична и го развива 
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вашиот свет, таа е многу важна за вас и не може лесно 
да се жртвува. Во тој контекст, она што го прави 
системот, и мислам дека е важно тоа да се нагласи, е 
токму она што е кажано за поранешната авторитар-
ност/тоталитаризам – тој не создава луѓе со уверу-
вања, туку луѓе без уверувања, што го уништува секое 
уверување. Овој систем делува така што нема луѓе од 
убедување, тој ги уништува. Зошто? Затоа што човек 
без убедување е оној со кој најлесено се манипулира, 
од кој може полесно да се има корист, а новинарите, 
за жал, не се ослободени од тоа.
Со други зборови, можам да кажам дека исто како 
што не можеме да бидеме слободни ако другите не се 
слободни, така и ние не можеме да имаме интегритет 
ако другите немаат интегритет, а во авторитаризмот 
живееме како мнозинство кое не мисли – т.е. како 
луѓе без интегритет, кои преовладуваат.
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> Предраг 
Николиќ

Новинар на „Монитор”, член на Главниот одбор на 
Синдикатот на медиуми на Црна Гора.

> Колку се почитуваат работничките права во 
Црна Гора?

Многу малку. Законски сè е направено доста добро, 
но во праксата сè уште важи она – ако не сакаш ти 
да работиш, има кој сака. Радува тоа што помла-
дата популација има нешто повеќе избор, па тие сè 
помалку се согласуваат да работат за мизерни плати, 
со вообичаената мантра што некој ги частил ако им 
„дал” работа.

> Какви последици тоа има за работата на 
медиумите?

И за медиумите, како и за сите други, доколку имате 
вработени кои не се задоволни од платите, условите 
за работа, во постојана неизвесност, не можете да 
очекувате некој посебен напор од нив. Навистина, 
вработените во медиумите може да имаат поголема 
доза на ентузијазам ако имаат страст кон работата, 
во смисла на откривање на некои скриени вистини и 
работа во јавен интерес. Се случува и новинарите да 
пишуваат за случаи на кршење на правата, дури и на 
работничките права, а честопати и самите ги трпат и 
молчат за своите искуства.
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За проблемот генерално се зборува отворено, но во 
конкретни случаи исто така се молчи. Зошто луѓето 
би зборувале премногу, кога од почетокот знаат дека 
не можат да променат ништо или многу малку. А 
колку повеќе ќе се зборува и протестира за тоа, толку 
побрзо работите ќе се менуваат.

> Со оглед на тоа дека сте активни во 
Синдикатот на медиуми, за што медиумските 
работници најчесто ви се обраќаат?

Вработените во медиумите воглавно ќе се сетат за 
Синдикатот кога добијат отказ или кога со тоа им се 
заканува. Синдикатот има правна служба, па им се 
обезбедува правна помош. Во досегашната пракса 
медиумските работници претежно успеаја да докажат 
на суд кршење на нивните права.

> Дали има интегритет во новинарството во 
Црна Гора?

Има, се разбира. Тоа што го има малку, во овие тур-
булентни времиња, пред и по изборите во Црна Гора, 
тоа е друго прашање. Во Етичкиот кодекс се вели 
дека кредибилитетот на новинарите и новинарките 
и новинарската професија се заснова на професио-
нална чесност, интегритет и знаење. Ми се чини дека 
чесноста и интегритетот треба да бидат лични, како 
и професионални, но не мора да значи. Интегрите-
тот, како искреноста и знаењето, и сите овие етички 
начела во новинарството, како и во другите профе-
сии, се нешто кон што треба да се стреми. За жал, 
во кризните времиња тоа малку се занемарува, или 
нешто повеќе, па сведоци сме на разни пишувања 
без никаков интегритет и основно проверување на 
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фактите. Овие се веројатно болести на едно транзи-
торно општество, кои никако да поминат со децении.

> Зошто мислите дека го нема доволно?

Постојат повеќе причини. Поаѓајќи од тоа основно, 
економско – новинарите се тука, во однос на финан-
сиските сатисфакции, речиси на ниво на продавач-
ките во супермаркетите, кои се најзагрозени во однос 
на платите, односот на работодавачите, но и клиен-
тите. Тоа се некои просечни плати. Сè зависи од меди-
умската куќа, уредникот, 
уредничката политика... На 
крајот, сè зависи од нови-
нарот и неговиот однос кон 
работата и професијата со 
која се занимава.
Имаме уреднички поли-
тики што се на партиски, 
национални и верски 
страни. Ова подразбира 
дека интегритетот е ставен 
во служба на пропагандата.

> Пропагандата достигна нови нивоа со 
појавата на социјалните мрежи. Колку е 
можно да се сочува интегритетот во време 
кога лесно станувате мета и кога секој има 
простор да објави било што, вклучувајќи и 
дезинформации?

Можно е и не е толку тешко кога новинарите си ја 
вршат својата работа. Медиумите се едно, а социјал-
ните мрежи се друго. Ова сè повеќе станува време на 
социјални мрежи. Меѓутоа, проблемот со нив е тоа 
што сите што се на нив се новинари, писатели, поли-
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тички аналитичари... Колку е тоа засновано и веро-
достојно, тоа е друга приказна.
Дали во книжна или во некоја друга форма, меди-
умите ќе преживеат. Особено медиумите кои инси-
стираат на професионално ниво, проверувајќи ги 
фактите, ставајќи ги информациите во вистински 
контекст. Иако се чини дека е ова време на социјал-
ните мрежи, некои медиуми ќе излезат од оваа криза 
и ќе продолжат да работат. Новинарите ќе продолжат 
да се занимаваат со својата работа, како и досега. Се 
разбира, со некои промени, со прилагодување кон 
новите технологии.

> Дали доаѓавте во осетливи ситуации кога сте 
морале да се борите да го зачувате вашиот 
интегритет?

Секако, сите доаѓавме во такви ситуации. Од ситу-
ации во редакцијата, до ситуации со соговорници, 
извори... Честопати тука постои тенка линија, дури 
и кога станува збор за пријателски односи. Секогаш 
мора да имате став, бидејќи она што го потпишувате е 
ваше. Тука не може да има компромис.
Проблемот е што многу новинари преку пишување 
имаат автоцензура во согласност со очекувањата на 
уредничката политика и уредниците. Постојат работи 
преку кои не можете да преминете.
Црна Гора е мала средина, знаеме многу извори и 
соговорници и од едната и од другата страна на 
општествените слоеви, и едноставно човек може да 
биде пријател и познаник со некого, но и понатаму не 
можете да му верувате на збор. Сè мора да се провери, 
особено не да се исполнуваат очекувањата на сого-
ворниците, пријателите...



187>>

Тоа е нешто со што новинарите се соочуваат секој ден 
и секоја недела.
Постои и проблем од економска природа, кој е општо 
познат и за кој многу се зборува во последно време. 
Досега тоа беше и проблем на невозможност да се 
дојде до информации, таа затвореност на институ-
циите, доставување информации само за одредени 
медиуми, кои потоа некритички ги објавуваат. Тука 
е и промената на Законот за слободен пристап до 
информации, кој има многу дупки. Честопати не 
можеше да се дојде до 
податоците што ги бараа и 
сакаа новинарите. Најголем 
проблем е затвореноста на 
институциите.

> Што е јавниот интерес за вас?

Секој треба да работи во јавен интерес и секој ќе 
се заколне дека гори заради јавниот интерес. Во 
Етичкиот кодекс јавниот интерес е добро дефини-
ран – новинарот, односно новинарката, мора да биде 
критичен набљудувач на носителите на социјалната, 
политичката и економската моќ кога известува за нив 
во јавен интерес. Ова е еден од основните принципи и 
е добро дефиниран, особено во такви општества каде 
е од јавен интерес да се предупредува и укажува на 
неделата на власта, бидејќи станува збор за заеднички 
ресурси, за наши пари кои беа безмилосно трошени.
Ние имавме непроменета власт 30 години. Таа сега 
се смени. Тој јавен интерес ќе остане ист. Оние кои 
работеле во јавен интерес, ќе продолжат да го прават 
тоа. Оние што не работеле и кои го искористиле јав-

Најголем проблем 
е затвореноста на 
институциите
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ниот интерес за одбрана на државата, црквата, тие ќе 
продолжат да одат во таа насока.

> А дали црногорските медиуми работат во 
јавен интерес?

Како кои. Најголемиот проблем е што јавниот инте-
рес не е најдобро перципиран во главите и во практи-
ките на многу нив, така што за некои досега тоа беше 
одбрана на придобивките на режимот, за некои тоа 
беше одбрана на црквата.
Сè што прават моќниците, јавните личности, јав-
носта треба да знае и да биде коректив на тоа, за и 
тие да можат да се корегираат, за и ние, како и на овие 
избори и преку разни други притисоци, да ги кориги-
раме да работат што е можно повеќе во јавен интерес, 
и интересот на граѓаните, а не за себе и за своите 
интересни групи.

> Работите во весници кои беа првите редови 
на одбрана на професијата за време на војната 
во Југославија. Дали чувствувате дека ова 
наследство е доволно вреднувано?

Во „Монитор” се чува тоа наследство и на тоа се 
инсистира. Што се однесува до општеството, какво 
што е сега, тоа наследство не му ни требаше особено, 
освен на, честопати лажното, реторичко ниво. Колку 
се вреднува тоа наследство кажува фактот дека стату-
сот на вработените во „Монитор” како „непријатели 
на државата” не се менуваше многу од 90-тите години 
на минатиот век.
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> Дали е субјективно чувство за секојдневната 
работа во редакцијата на „Монитор” дека и 
денес сте на првата линија?

Природно е новинарите секогаш да се обидуваат да 
бидат на првата линија, да пренесуваат информа-
ции и да откриваат што е скриено. Е сега, многу нив 
настојуваат новинарите да не бидат таа прва линија 
на одбрана и да го сокријат од нив она што јавноста 
треба да го знае. Тоа е шармот на оваа професија, во 
кој не уживаат оние кои повеќе се занимаваат со мар-
кетинг отколку со новинарството.
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> Драгана Пеќо
Новинар на Мрежата за истражување на криминал 

и корупција КРИК и меѓународната мрежа за 
известување за организиран криминал и корупција 
(OCCRP). Добитничка е на голем број меѓународни 

и национални награди, вклучувајќи ги наградите за 
извонредни заслуги во истражувачко новинарство 

доделени од Медиумската организација на 
Југоисточна Европа CEI/SEEMO и наградите за етика 

и храброст „Душан Богавац”.

> Кога велиме професионален интегритет, тоа 
значи…

Дека секој новинар се стреми кон тоа да биде точно 
она што го претставува пред јавноста;
Да се придржува до сите принципи на професијата;
Да се почитува владеењето на двете страни;
Дека се контактираат сите страни вклучени во 
истражувањето. Во мојот случај, кога правам меѓуна-
родна приказна во која има околу 20 странски компа-
нии, важно е да контактирам со сите тие компании за 
да добиеме најцелосна и најверодостојна слика;
Да се истре во вистината;
Да не се работи за ничии интереси, само во интерес 
на граѓаните;
Да сè биде точно и објективно;
Ништо не треба да влијае на новинарот да не работи 
така.
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> Кои се главните причини поради 
кои новинарите се откажуваат од 
професионалните норми?

Нема начин да се помирам со фактот дека една од 
причините може да биде тешката материјална сос-
тојба, бидејќи секогаш може да се работи некоја друга 
работа и да се работи чесно. Не мора човек да се 
занимава со новинарство за ниска и незадоволителна 
плата. Може за истите или повеќе пари чесно да се 
занимава со други професии и да има чиста совест. 
Не би можела да ја работам таа работа, без да ја рабо-
там професионално. Не можев да најдам изговори 
ни во тоа што имам кредит за стан, да ги школувам 
децата, што било. Тогаш би работела нешто друго. Тоа 
е една од причините, колку што слушам од искуствата 
на другите, но не можам да го оправдам.

> Често сте мета на напади на социјалните 
мрежи. Колку тоа влијае на вашата работа?

Кога станува збор за лажни вести или текстови со 
идеја да ве извалкаат, ако 
сте новинар на интегри-
тет, сигурно ќе се браните. 
Ништо не може да ја 
наруши вашата репутација 
ако ја извршувате работата 
професионално. Един-
ствениот проблем е што 
ви одзема повеќе време и 

енергија тоа што се справувате со објаснување што 
всушност е вистината. Читателите кои знаат кои сме 
и како работиме, што објавуваме, на крајот се тие 
кои не можат да променат некои лажни вести за нас 
и за нашата работа, што ги гледаат на други сајтови, 

Ништо не може да 
ја наруши вашата 
репутација ако ја 

извршувате работата 
професионално
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за да го променат своето мислење за нас. Слична е 
состојбата и со тужбите што досега сме ги добивале 
десетина или повеќе пати, како од функционери, 
така и од други бизнисмени, со цел да дознаат како 
сме дошле до некои информации и да ни се одземеме 
енергијата, времето и парите во занимавањето со тие 
постапки. Значи, да одиме на судови и да го браниме 
она што сме го објавиле, и што сме го провериле пред 
да го објавиме, наместо да се занимаваме со самото 
истражување, што е целта на нашето постоење. Тешко 
е, бидејќи тоа го има сè повеќе. Треба во таа кал да 
пливате и да излезете, и на крајот тоа и ќе го сторите 
затоа што знаете дека сте во право и дека добро си ја 
работите својата работа, само што ви одзема енергија.

> Покрај веќе спомнатите, кои се најчестите 
проблеми во вршењето на новинарската 
работа?

Постојат неколку. Во последно време станува сè 
потешко да се дојде до информации што треба да 
бидат јавно достапни. Зборувам за податоци за некои 
државни работи, проекти, кои треба да бидат обја-
вени на сајтовите на јавните институции. До денес, на 
пример, не видовме како изгледа Договорот за кон-
цесија на аеродромот во Белград. Треба да се борите 
со години, да се жалите, доколку воопшто имате на 
кој, затоа што државен орган може да не одговори на 
вашето барање за пристап до информации од јавна 
важност. На крајот, треба да побарате сè преку канце-
ларијата на народниот правобранител, иако станува 
збор за информации од јавен карактер.
Еден од проблемите е и тој што ви требаат неколку 
месеци, понекогаш и до една година, за да дојдете до 
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потребните информации. За ова ви треба многу трпе-
ливост, истрајност и упорност.
Проблемот е што може да бидете мета, и во про-
режимските таблоиди и физички на улица. Повеќе 
пати ни се случило таблоидите кои се под контрола 
на владејачкиот режим да пренесуват лаги за вас, во 
истите тие таблоиди да се објавуваат фотографии 
кои ги прават агентите на Безбедносно-информатив-
ната агенцијата (БИА) на улица. Уредникот на КРИК 
Стеван Дојчиновиќ го тужеше „Информер” заради 
такви фотографии, а самиот „Информер” рече дека 
тие фотографии ги добиле од БИА.
Проблемот е што некој може физички да ве 
пресретне, како што ѝ се случи скоро на мојата 
колешка Бојана Павловиќ, кога дојдоа непознати 
лица, се претставија како полиција, и го зедоа мобил-
ниот телефон и ја замолија да ги избрише фотографи-
ите на синот на претседателот на Србија во друштво 
на луѓе блиски до Кавачкиот клан. Може да случи да 
поднесете кривична пријава и таа кривична пријава 
да биде отфрлена.
Ако сакате да земете наједноставна изјава од некоја 
институција, некое конкретно прашање за кое во 
нормалниот свет новинарот кога ќе се јави добива 
одговор истиот ден, вие овде не можете да го добиете.
Постои широк спектар на проблеми и пречки за 
луѓето кои сакаат професионално да работат во 
новинарството. Накратко, да побарате одговори на 
прашања и да не ги добиете, да со месеци испраќате 
барања до институциите за работи што треба да 
бидат јавно достапни, сè до тоа да станете мета на 
прорежимски медиуми затоа што на некој не му одго-
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вара она што го пишувате, односно некој не сака да се 
покажат во јавноста важни информации.

> Занимавањето со истражувачко 
новинарство, од сè што наведовте, е сериозен 
предизвик во Србија.

Со текот на времето сето ова стана составен дел од 
работата – да се внимава на која улица ќе да се оди, 
кои се луѓето со кои се разминувате, до тој степен 
што кога ќе седнете на кафе гледате кој седи на масата 
покрај вас или дали некој ќе провали во канцелариите 
и да ја земе вашата опрема и материјали, или да про-
вали во приватни станови и сѐ да испреметка… Сето 
тоа е можно. Буквално со тоа живеете.
Воопшто не е пријатно, стресно е и стана секојдневие, 
но застрашувачки е што се наоѓаме во ситуација кога 
тоа стана нормално. Тоа е животот на новинарите во 
Србија, ако професионално ја работат својата работа.
Од друга страна, предизвикувачки е. Многу ја сакам 
оваа работа. Во Србија е одлично што ова е неисцр-
пно поле за истражувачко новинарство. Каде и да 
загребете, можете да најдете нешто интересно и да 
направите истражувачка приказна.
Ќе ви дадам еден пример. Одев низ центарот на 
градот, по улицата која беше ископана, и забележав 
палети, рабници што беа подготвени за поставување 
и етикета на нив. Вечерта проверив чија е фирмата и 
видов дека една четвртина е во сопственост на Звонко 
Веселиновиќ и Милан Радојичиќ, владетели од севе-
рот на Косово, кои се бараа таму заради вмешаност во 
убиството на политичарот Оливер Ивановиќ. По пат 
дојдов до тоа и напишав вест, но сакам да кажам дека 
тоа го има на секој чекор. Каде и да се свртите, гледате 
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корупција и ако чепнете малку ќе видите длабоки 
врски помеѓу луѓето на власт и одредени криминални 
структури. КРИК веќе доста пишуваше за тоа.
Убавото во врска со оваа работа е што среќавате 
толку многу добри, квалитетни луѓе и стигнувате 
до некои места каде што не би можеле да работите 
нешто друго.
Би било добро да се охрабрат што повеќе млади луѓе 
да го работат ова. Драго ми е што две девојки, кои сè 
уште студираат, се кај нас на пракса и сакаат тука да 
останат. Тоа ми дава надеж дека има луѓе. Не мора да 
ги има многу, но некој што го чувствува тоа, роден е 
за тоа, тој некој ќе го работи тоа без оглед на сè.

> Сè уште нема решение за тоа кој провалил 
во вашиот стан. Дали некогаш сте помислиле 
дека сето тоа што го работите не е вредно за 
сè што доживувате?

Да, кога сфатив дека здравјето ми се влошува од стрес 
и дека работата е една од причините. Тогаш помислив 
дека не сакам да влијае на мене на тој начин. Кога ми 
го провалија станот, се чинеше дека ништо нема да 
се реши. Од тогаш поминаа три години и сè уште не 
се знае кој го стори тоа, но во мене проработи тврдо-
главоста. Ако идејата беше да ме заплашат, да не го 
работам веќе ова, си реков: „Нема така да биде”.
Често ме прашуваат какво е чувството кога ќе 
откриеш нешто, ќе објавиш и ништо не се менува. Не 
дека ја изгубив волјата во таа смисла, дека не сакам да 
го правам тоа, но ми се случи да помислам. Кога коле-
гите ми препорачаа да отпатувам некое време некаде 
во странство, сфатив дека е бесмислено, бидејќи и 
таму ќе гледам што се случува во Србија.
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Кога разговарам со постарите колеги кои се зани-
маваат со ова со децении и знаејќи каква е воопшто 
работата, не ми е сеедно. Само размислувам како им 
се восхитувам што ова го работат 20, 30 години.

> Дали имате доволно поддршка?

Да. Чувствувам поддршка во редакцијата, уредникот, 
колегите од другите редакции и од странство. Тоа 
значи многу.

> Како е да се работи новинарска работа 
во земја во која нападите и убиствата на 
новинарите засега се неказнети?

Страшно е кога ќе погледнеме колку вербални и 
физички напади има на новинари. Кога ќе видиме 
дека сè уште не се решени случаите од пред неколку 
децении, дека од судењата речиси да се прават фарси 
пред нашите очи, гледаме дека не постои решеност 
овие случаи да се завршат. Страшно е. Слушајќи со 
години наназад и додавајќи го на она што денес ни 
се случува, скоро сме навикнати на закани и одна-
пред знаеме дека од решавањето на тие случаи нема 
да биде ништо. Може да се случи некој да ви исп-
рати заканувачка порака на социјалните мрежи, и 
нешто од тоа да се иницира по службена должност. 
Меѓутоа, нас ни се случуваа ситуации со смртни 
закани на социјалните мрежи, кои ги пријавуваме, но 
ништо не се случуваше, во некои случаи со години. 
Иако и самите истражувавме, ги искористивме 
своите вештини во истражувачкото новинарство 
за да откриеме кои се луѓето што ни се закануваа на 
социјалните мрежи, сето тоа го пријавивме во поли-
цијата – ништо не се случи. Страшно е кога нешто ќе 
се случи и тоа ќе го пријавите и знаете дека ништо 
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нема да се реши по тоа прашање. Што е уште потра-
гично, којзнае колку случаи има низ цела Србија каде 
што нашите колеги доживуваат слични ситуации, но 
од страв воопшто не пријавуваат, молчат. Солидар-
носта е, исто така, во оваа работа многу важна.
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> Весна Рајковиќ 
Ненадиќ

Долгогодишна новинарка на агенцијата Бета, 
уредничка на телевизијата Атлас и порталот 

Аналитика. Во моментов вработена во 
Институтот за медиуми на Црна Гора.

> Како изгледаше вашата борба за зачувување 
на интегритетот?

Работев во различни медиуми, од различни профили, 
како во Србија, така и во Црна Гора. Работејќи како 
дописник за странски медиуми, не бев во ситуација 
да се борам да го зачувам личниот интегритет.
Во медиумите во кои работев секогаш постои таа 
граница која сите сакаат да ја поминат за да го загро-
зат вашиот интегритет. Јас се борев и се надевам дека 
успеав со моето чесно работење да не ја преминам 
таа граница. Тоа значи дека во секој медиум каде што 
работев, се трудев да ги почитувам новинарските 
стандарди и кодекси и оние основни новинарски 
правила. Некогаш основно правило на новинарството 
беше да имаш минимум два извори и две страни. 
Денес ќе чуете – а зошто ти е таа друга страна? Тек-
стот секогаш може да се напише со една.
Следејќи ги основните новинарски правила, јас се 
обидував да го зачувам мојот личен интегритет. И 
кога би се нашла во ситуација кога некој што е хие-
рархиски над мене да постави некое прашање, јас ги 
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следев правилата. Ајде да го погледнеме тој текст и 
да видиме што погрешив занаетски и етички, и нема 
проблем да го исправам ако ме убедиш во спротив-
ното.
Имав една исклучително интимна и лична одлука – 
постојат работи преку кои не можете да преминете, 
но не можете за сешто да дадете отказ. Живееме од 
оваа работа, ние сме на пазарот. И тогаш си реков: 
„Добро, ако не сакаш да го потпишеш ова, твојот пот-
пис не оди. Ќе го потпише оној кој е хиерархиски над 
тебе”. Е тоа беше мојата борба за личен интегритет.

> Ако знаеме со какви предизвици се 
соочува новинарството денес, дали е можно 
во спомнативе околности да се зачува 
интегритетот во таа професија?

Тоа станува сè поголем подизвик, особено во порта-
лите кои стануваат сè повлијателни. Тенка е грани-
цата помеѓу социјалните мрежи и порталите. Инфор-
мациите се препишуваат. Во печатените медиуми, 
особено во телевизиското и радио новинарството, тоа 
го има доста помалку бидејќи прилогот минува низ 
најмалку две или три раце.
Во порталите тоа е голем проблем. Работи мал број 
луѓе, тие завршуваат огромна работа и не се потпи-
шуваат под текстовите. Таму немате премногу рено-
мирани новинари. Во повеќето портали не знаете кој 
работи, кои се тие новинарски имиња. Многу е важно 
да се потпише тоа што се работи. Луѓето работат и 
пишуваат поинаку кога им се појавува името отколку 
кога тоа го објавува „портал”, „редакција”. Во една 
таква ситуација, кога се трчи по клик и читливост, 
што им наметнуваат огласувачите од кои живеат, 
многу е тешко да се искристализира влијанието на 
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социјалните мрежи. Сметам дека е недопустливо да 
се пренесува содржина од социјалните мрежи без 
дополнителни проверки, дури и да станува збор за 
официјални страници. За дополнителни проверки е 
потребно знаење и време, а тоа е она што недостасува 
во порталите.

> Интегритет во новинарството – што е тоа за 
вас?

Мислам дека интегритетот во медиумите е прашање 
на личноста и дека е длабоко поврзан со знаењето и 
професионалноста. Што всушност значи тоа? Сметам 
дека новинарот може да го задржи својот личен инте-
гритет без оглед на медиумот во кој работи, било во 
т.н. прорежимски или проопозициски. Од новинар-
ско знаење зависи како ќе работиш, какви ќе бидат 
твоите текстови. Така јас го доживувам интегритетот. 
Можете да работите во најслободниот медиум, но да 
немате личен интегритет и работите само што ќе ви 
кажат уредниците и сопствениците.
За менe интегритетот е лично знаење и личен профе-
сионализам. Ако не сте сигурни во своето знаење, од 
формални работи, од оние што се однесуваат на зана-
етот, до размислувањето, образованието и личната 
храброст, нема да имате интегритет.
Има сè помалку интегритет и тоа е проблемот. Во 
црногорските медиуми воглавно работат луѓе кои 
малку знаат, кои доаѓаат од факултети каде не добиле 
знаење, кои се послушни и послушни се затоа што не 
знаат, дека немаат основно образование и основно 
знаење. Со нив може лесно да се манипулира. Клуч-
ниот проблем на медиумите и интегритетот во нови-
нарството е тоа.
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Ако имате некој што знае 
многу малку, платен е 
многу малку, не можете да 
очекувате да се спротивс-
тави на сопственикот или 
уредникот кога ќе напише 
некаков текст.

> Кои се последиците од 
ваквиот пристап?

Последица на сето ова 
се фактите – во меди-

умите се платите страшно ниски и притисоците не 
се директни, туку софистицирани. Ретко ќе најдете 
уредник во медиумите кој директно ќе каже дека не 
смеете да го пишувате тоа, но тоа ќе создаде амби-
ент и ќе знаете точно што смееш, а што не смееш. 
По одреден број години, почнуваш да размислуваш 
како уредниците. Тоа е клучниот проблем. И тоа е 
директно поврзано со знаењето, храброста и она што 
се нарекува личен интегритет во медиумите. Имате 
новинари кои се послушници затоа што почнуваат да 
размислуваат како уредници и сопственици. Со време 
почнуваш да го правиш она што тие очекуваат да го 
сториш, затоа што си слабо платен и свесен за амби-
ентот во кој работиш, за притисоците што се поли-
тички, во моментов се повеќе економски затоа што 
доаѓаат од огласувачите, од големите телекомуника-
циски компании и трговски ланци, кои сметаат дека 
заради рекламата од 200 евра имаат право да уреду-
ваат некој медиум. И тоа многу често се случува под 
закана дека ќе ја повлечат рекламата и ќе се доведе во 
прашање одржливоста на медиумот.

Ако имате некој што 
знае многу малку, 

платен е многу 
малку, не можете 

да очекувате да се 
спротивстави на 

сопственикот или 
уредникот кога ќе 

напише некаков текст
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Лојалноста не значи да се биде лојален на профе-
сијата, туку на уредникот, сопственикот, економскиот 
или политичкиот моќик што стои зад медиумите. На 
медиумите не им требаат новинари кои мислат со 
своја глава, туку со главата на сопственикот.

> Кои се најчестите проблеми при 
професионално извршување на работата?

Клучни се економските 
фактори и недоволното 
знаење на новинарите. 
Мислам дека најдобрите 
луѓе си заминуваат од 
новинарството, и никој со 
тоа не е занимава сериозно. 
Општество без медиуми 
не може да функционира. 
Црногорскиот медиумски 
пазар ќе плаче за еден сери-
озен медиум.

> Кога велите дека 
луѓето ги напуштаат 
медиумите, какви 
последици тоа 
оставува?

Огромни за општеството како целина, не само за 
професијата. Кога јас започував да се занимавам со 
новинарство, пред повеќе од 20 години, ова сè уште 
беше угледна професија. Како млада новинарка имав 
поголема плата од судијката на основен суд. Мојата 
работа беше ценета. Денес најдобрите си замину-
ваат под товарот на економската криза и огромните 
притисоци, недефинираното работно време. И што 

Мислам дека 
најдобрите луѓе 
си заминуваат од 
новинарството, и никој 
со тоа не е занимава 
сериозно. Општество 
без медиуми не може 
да функционира. 
Црногорскиот 
медиумски пазар 
ќе плаче за еден 
сериозен медиум
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добивате? Младите во новинарството кои работат за 
ниски плати знаат многу малку, воглавно се необразо-
вани и не се спремни да учат. Со нив лесно се мани-
пулира. Лесно е од нив да се бара и да се добие сè што 
сопственикот на медиумот сака.

> Каде е решението? Го има ли?

Да ме прашавте пред два до три месеци, ќе речев дека 
го нема. Денес мислам дека има простор за сериозно 
новинарство. Стигнавме до дното со разни пропа-
ганди и дезинформации. Мислам дека некои луѓе 
сфатија дека со Пинк (сензационалистичка регио-
нална телевизија) и Задруга (реалити шоу) не можат 
да го демократизираат општеството. Мислам дека има 
доволно свест затоа што го допирнавме дното и сега 
може само да биде подобро. Мислам дека и носите-
лите на одлуки ќе го разберат тоа, а и меѓународната 
заедница ќе покаже интерес за ова.

> Зошто се врати оптимизмот?

Ова е многу добро и тешко прашање. Да прецизирам. 
Не мислам дека новото владејачко мнозинство ќе 
покаже поголемо разбирање за слободата на говорот 
и новинарството (Во Црна Гора, на изборите во јуни 
2020 година, дојде до промена на власта – прим. ур.). 
Напротив. Сè што сториле во овие 40 дена покажува 
спротивно. Но мислам дека во делот на еснафот има 
такви кои разбираат дека вака веќе не е можно. Дека 
мора да се вратиме на почитување на кодекост и 
основните принципи на професијата. Некои од најдо-
брите новинари не го работат ова, затоа што нема 
медиуми во кои можат чесно да работат. Во Црна Гора 
немате медиум во кој можете да прочитате објективна 
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информација. Граѓаните го 
препознаваат тоа. Не треба 
да се потценуваат толку 
многу и да мислат дека сите 
се воодушевени од Задру-
гата и другите „задруги” во 
медиумите. И мислам дека 
потребата за пристојно новинарство ќе расте. Каква 
е состојбата во медиумите најдобро сведочи секој 
извештај на Европската комисија. Мислам дека се 
спремни да финансираат разни обуки за да се подо-
бри состојбата.

> Црна Гора е една од ретките земји во 
регионот каде што се апсени креаторите и 
пренесувачите на лажни вести. Како гледате 
на тоа?

Целосно се согласувам со ставот на црногорскиот 
обудсман за ова прашање. Ќе го цитирам: „Некои 
примери во Црна Гора покажаа дека овластувањата на 
државата во контролирањето на слободата на гово-
рот се погрешно разбрани и искрено се надевам дека 
судовите ќе ги коригираат ограничувањата и постап-
ките во некои случаи за кои постапката е во тек, а кои 
во најдобар случај се дискутабилни од гледна точка 
примена на стандардите на конвенцијата”.
Јас би додала уште нешто. Тука се апсени новинари 
и граѓани под обвинение за вознемирување на јав-
носта и ширење паника. Тоа е апсурдно, бидејќи како 
ќе докажете дека јас, на пример, бев вознемирена од 
таа вест. Од друга страна, многу медиуми или ква-
зимедиуми шират лажни вести, навреди, клевети. 
Сметам дека плаќаме данок на предвремената декри-

Некои од најдобрите 
новинари не го работат 
ова, затоа што нема 
медиуми во кои можат 
чесно да работат
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минализација на клеветата, дека како општество не 
сме спремни за тој чекор. Затоа што сега воглавно ви 
останува граѓанска постапка да се тужите со некои 
медиум и да добиете мал паричен надоместок.
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> Назим Рашиди
Уредник на телевизијата АЛСАТ. Претходно 

работеше за Би-Би-Си. Раководител на невладината 
организација „Diversity Media Production”, која 
се занимава со обука за новинари и медиумска 

писменост. Водител е на политичката емисија 
„Програми 200”, која е единствена во Северна 

Македонија, бидејќи е на два јазика – албански и 
македонски.

Предизвик за мене беше да ја обединам публиката во 
Северна Македонија. Зборувам во множина затоа што 
е поделена, доминираат македонската и албанската 
публика. Затоа емисијата секогаш се преведува и ја 
правам на двата јазика, а понекогаш и на англиски.
Особено тешко беше да се работи додека партијата 
ВМРО-ДПМНЕ беше на власт, бидејќи нивната цел 
беше публиката да остане поделена. Тие знаеја дека 
мнозинството на албанско население во Северна 
Македонија не гласа за нив, па затоа не им беше 
важно да има медиуми на тој јазик. Од друга страна, 
македонската публика скоро и да не знае албански 
јазик, па затоа тоа беше идеално за нив. Сепак, ниту 
телевизијата на која работам, ниту јас не се согла-
сивме на таквата распределба на силите, а и реак-
цијата на емисијата ги демантираше, затоа што пуб-
ликата дојде поради добро новинарство, проверени 
информации, а не поради национална припадност.
Мислам дека реакцијата на публиката ја изненади и 
самата ВМРО-ДПМНЕ, поради што на интервјуто 
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дојде Никола Груевски (поранешен премиер во 
бегство – прим. ур.), што беше реткост. По неколку 
години тој се согласи да се појави во медиум кој 
критички ја следи работата на неговата влада, со цел 
да амортизира некои ставови. Денес, со промена на 
власта, односот е покоректен. Веќе не постојат раз-
лични изјави и ставови на политичарите за едната 
или другата публика, поделена врз основа на јазикот. 
Значи, ако барем малку придонесовме за кохезијата 
и заедничките вредности, направивме нешто пози-
тивно.
Ова е важно за општеството во нашата земја, бидејќи 
причините за лошото управување и корупцијата не 
смеат да се кријат зад јазикот.

Јазикот е важен, за Алба-
нците е еден од темелите на 
идентитетот, но исто така е 
и алатка за комуникација. 
Понекогаш, од новинар-
ска гледна точка, треба да 
нагласиме дека е важен 
професионализмот на она 
што го зборуваме, а не јази-
кот на кој зборуваме.
Сепак, бидејќи јавноста е 
поделена јазично, а со тоа и 
етнички, имаме предрасуди 

кон она што е објавено од тој аспект. На извештаите 
и анализите често им се дава етничка тежина заради 
националноста на новинарот, а не заради информа-
циите што ги објавува. На пример, денес нема албан-
ски новинари кои работат за македонските медиуми, 
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а камоли уредници или главни уредници. За мене е 
дополнителен предизвик како да соберам публика.

> Како беше да се занимавате со новинарство 
за време на владеењето на ВМРО-ДПМНЕ?

Новинарите во Македонија покажаа интегритет во 
текот на годините на полуавторитарниот режим. Во 
тоа време медиумите минуваа низ разни ситуации и 
беа изложени на големи притисоци. Одредени нови-
нари и новинарки, како и медиумите, им помогнаа 
на граѓаните да се справат со режимот. Тоа е несом-
нено. Некои новинари директно им се закануваа, беа 
организирани кампањи со цел да се понижат. Цели 
редакции беа под притисок. Медиумите кои критички 
известуваа за владата беа затварани. Уредниците и 
сопствениците на медиумите се менуваа, а потоа се 
менуваше и уредничката политика на тие медиуми. 
Важните телевизии ги прекинаа дебатните емисии. 
Новинарската професија беше целосно деградирана.

> Дали е подобра положбата на новинарите 
денес?

Денес медиумските работници, покрај тоа што се 
под притисок дека медиумските куќи во кои работат 
ќе бидат затворени, се соочуваат со две ситуации, 
односно со два предизвици.
Прва е културата на нетранспарентност на оние на 
лидерските позиции. Таа е присутна веќе долго, долго 
време. Со тоа треба да се заврши. Политичарите и 
државните институции треба да ја разберат важноста 
на транспарентноста и одговорноста. Имавме случаи 
кога институциите ги прозиваа колегите и вршеа при-
тисок на нив, дури и преку наслови во весниците.
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Друга ситуација е да политичарите преку социјалните 
мрежи се обидуваат да го уништат кредибилитетот 
на нашите новинари, користејќи навреди, пишу-
вајќи дека оние новинари кои изразуваат мислења на 
одредени теми, а кои не им одат во прилог, се корум-
пирани.
Ова е нова појава и можеби не влијае на новинарите 
на начин на кој влијаеле заканите кои доаѓаа во мина-

тото, кога беа под друг вид 
на притисок и беа загри-
жени за своите животи, 
но секако претставува 
сериозен товар за демо-
кратијата. Ако се уништи 
кредибилитетот на новина-
рите, во општеството нема 
да остане ништо во што 
луѓето можат да веруваат.

> Кога веќе зборуваме за користењето на 
социјалните мрежи за дискредитација на 
одредени новинари, кои се трн во окото на 
владата, во која мерка е можно да се зачува 
интегритетот под вакви притисоци?

Засега малкумина размислуваат на таа тема – за начи-
ните на кои се деградира кредибилитетот на одредени 
новинари и каква улога имаат социјалните мрежи 
во тоа. Верувам дека тоа е дел од нашата политичка 
култура и дека политичките структури и медиумите 
треба да разговараат и заедно да работат за да се реши 
тој проблем.
Треба да се има предвид дека новинарите не можат 
да се бранат со ништо друго освен со сопствената 
работа. Оние новинари кои со својата работа стекнаа 

Ако се уништи 
кредибилитетот 

на новинарите, во 
општеството нема 

да остане ништо во 
што луѓето можат да 

веруваат
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почит и кредибилитет само покажуваат дека добрата 
и професионално завршена работа е совршена 
одбрана од сè.
Меѓутоа, кога се случуваат такви напади, резултатот 
е доста лош – не само за новинарите и медиумските 
куќи за кои работат, туку и за целокупната политичка 
слика и демократските принципи. Колку побрзо го 
разбереме и препознаеме тоа, толку побрзо јавноста 
ќе стане повнимателна.
Најдобрата одбрана од нападот е да се држите на про-
фесионалните норми.

> Освен нападите преку социјалните мрежи, со 
кои проблеми уште се соочуваат новинарите и 
новинарките во Македонија?

Со фантомски онлајн медиуми што се користат за 
напади на неистомисленици. Почнаа да се појавуваат 
различни видови на онлајн медиуми – новински сај-
тови, Фејсбук страници за кои никој не знае ништо, 
портали без импресуми. Никој не знае кој стои зад 
објавената содржина. Тие медиуми беа користени 
за хајки – не само на новинарите, туку и на некои 
политичари, и од избраните цели беше јасно кого се 
обидуваат да го бранат во политички контекст. Сепак, 
пишувајќи дека одредени новинари се корумпирани, 
кажувајќи невистини, успеваа да го доведат во пра-
шање кредибилитетот на новинарите. Таа практика 
постоеше за време на претходната влада, но сепак се 
користи како „алатка” и сега од различни политички 
структури. Особено пред изборите.
Корупцијата е најголемиот проблем во нашето 
општество и тие имаа за цел да го сведат новинар-
ството на тоа – корумпирана активност. Тоа навис-
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тина е одвратно, особено за сите оние новинари кои 
се професионалци, но како што веќе реков, доколку 
го исклучиме личниот аспект, тоа е многу лошо за 
целокупната слика, за нашата демократија. Ова е само 
пример за еден од проблемите со кои се соочуваме. 
Наместо да откриваат скандали и да известуваат за 
актуелни теми, новинарите треба да трошат енергија 
за да ѝ докажат на јавноста дека не се корумпирани 
или дека своите задачи ги извршуваат професио-
нално.
Друго е неможноста да се дојде до информации што 
треба да бидат достапни за јавноста. Обично морате 
да чекате долго време за да ги добиете, а кога ќе ги 
добиете, може да бидат нецелосни.
Тие два проблеми се најважни во Македонија денес. 
Се разбира, имало и ќе има притисоци и директни 
закани кога новинарите пишуваат за одредени теми 
што се, да кажам, поделикатни.

> Дали сте биле во ситуација да ги 
преиспитувате професионалните норми?

Ќе ви ја раскажам една ситуација што ми се случи 
пред неколку години. Станува збор за фантомски 
портали. Тие се појавија во предизборниот период и 
ме етикетираа врз основа на религијата, обидувајќи 
се да докажат дека поради тоа сум полош новинар и 
дека не сум професионалец. Ангажиравме правници 
и по долго време го идентификувавме сопственикот. 
Беше во прашање едно лице кое регистрирало голем 
број на тие фантомски сајтови, кои, како што подо-
цна дознавме, биле поврзани со одредена политичка 
партија, која во тоа време не беше на власт. Многу 
години подоцна некои блиски луѓе од таа политичка 
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структура, имајќи предвид дека живееме во мала 
земја, ми рекоа дека претставниците на таа политичка 
партија мислеа дека јас ја поддржувам другата поли-
тичка опција.
Кога се обидов легално да го решам овој проблем, се 
заглавив, бидејќи некои веб-страници беа регистри-
рани во странство. Ако активистот не ми „призна-
еше”, не би можел да ги потврдам моите наоди. Сепак, 
не можев правно да покренам постапка за субјект 
што не е регистриран во Северна Македонија, иако во 
неа работи.
Постојат примери на судски постапки, но тие сѐ 
повеќе се однесуваат на конкретни лица кои изнесу-
вале лаги и навреди во медиумите.
Денес, кога го правиме ова интервју, сè уште се соочу-
ваме со ситуации да ако вестите не одат во прилог 
на политичарите, тие веднаш се обидуваат преку 
социјалните мрежи да ги етикетираат новинарите или 
да ја омаловажат нивната работа. Тие мислат дека ако 
се арогантни, можат да ги прикријат вестите што не 
им одат во прилог.
На тој начин тие ја уништуваат сопствената цел, но и 
интегритетот, бидејќи, како што сите знаеме – ако сте 
во опозиција, можете да станете владејачка партија и 
обратно, а подоцна ќе сакате сите тие информативни 
канали, новинари, медиуми да бидат на ваша страна. 
Затоа, повторувам, многу е важно да се работи на 
политичката култура и разбирањето на основните 
вредности на демократијата.
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> Дали македонските медиуми работат во 
јавен интерес?

Верувам дека да и дека постојат медиумски куќи со 
кредибилитет кои сериозно и пристапуваат на оваа 
работа. Потребно е да се работи на општото образо-
вание за важноста на онлајн платформите и начините 
на кои луѓето добиваат информации, најмногу затоа 
што голем дел од овие онлајн медиуми се најпро-
блематични, а особено оние за кои немаме основни 
информации. Мислам дека во овој контекст треба да 
зборуваме за јавниот интерес преку традиционал-
ните (телевизија, радио, весници) и онлајн медиуми 
и да најдеме начин да се воспостави ред во онлајн 
зоната. Јас не сум од оние што сметаат дека треба да 
има контрола или притисок врз онлајн медиумите, 
бидејќи демократијата не дозволува такви работи, 
но во овој контекст луѓето треба да знаат кои сајтови 
известуваат професионално, така што подоцна нема 
да има дилема за начинот на кој се објавуваат инфор-
мациите.

> Преку предавања сте во контакт со млади 
колеги. Дали нивниот поглед на професијата 

е ист како вашиот 
кога започнавте да се 
занимавате со оваа 
дејност?

За жал, не. Во мое време 
модели во новинарството 
беа главните светски меди-
уми. Потоа следуваа тре-
нинзи во важни редакции. 
Сега тоа го нема. Ретко кој 
млад новинар видел редак-
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ција на меѓународните медиуми. Затоа нивната визија 
на новинарството е локална.
Од друга страна, постои уште еден феномен, кога 
новинарите ги користат социјалните мрежи како 
место каде се караат со шефовите на институции или 
политичари и мешаат активизам со новинарство. 
Еден од примерите е кога новинар во живо пренесу-
ваше на Фејсбук целосна кавга со застапник. Тој ги 
испитуваше ставовите на политичарите, но не извес-
туваше. Ваквите ситуации даваат погрешна слика за 
тоа што е професионално новинарство.

> Дали сè уште верувате во новинарство?

Секако. Зошто? Одговорот е едноставен. Бидејќи 
ние мора сизифски да продолжиме да ги кажуваме 
фактите. Сепак, денес за мене е поважно да работам 
на разликата помеѓу професионалното новинарство 
и пропагандата. Треба истовремено да се изградат и 
професионални новинари и образована публика, а 
тоа е сериозен предизвик.
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> Туфик Софтиќ
Кариерата ја започна како новинар во Радио Беране. 

Веќе пет години директор е на овој локален јавен 
сервис. Од почетокот на новинарската кариера 

соработуваше со независни медиуми од Црна Гора 
и регионот, а сега повеќе од десет години работи 

за независниот дневен весник „Вијести” и за 
независниот неделник „Монитор”. Соработуваше и 

со Балканската истражувачка мрежа БИРН.

> Колку е тешко да се пишува за корупцијата 
на локално ниво?

Многу случаи на корупција на локално ниво, што 
имав прилика да ги истражувам, всушност беа дел 
од некоја многу поширока корупциска афера, која 
честопати го надминуваше државното и регионал-
ното ниво и добиваше меѓународни размери. На 
стартот тоа се чинеше помалку сериозно, а потоа 
се покажа дека се работи за многу опасни луѓе кои 
биле актери во тие афери. Тоа изгледа како да копате 
по површината на ледениот брег, а потоа полека 
влегувате во длабочините и ги согледувате вистин-
ските размери, или истовремено и дека тоа нема 
крај. Несреќна околност во мала средина е тоа што 
пишувате за луѓе кои најчесто ги знаете, ги познавате 
и нивните семејства и секојдневно се среќавате со 
нив. Во Црна Гора, каде што роднинско-кумовските 
и пријателските врски се традиционално силни, тоа 
обично завршува така што ќе спомнете едно име, а 
веќе утредента не знаете колку луѓе се лути на вас и 
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колку непријатели сте стекнале. Тоа е најголемиот 
проблем во занимавањето со истражувачко новинар-
ство во мала средина.

> Дали од почетокот на вашата кариера до 
денес се смени статусот на новинарите во 
локалната заедница? Ако е така, на кој начин?

Ова зависи од тоа какви амбиции како новинар 
имате. Ако тоа се завршува со спортот и полесни 
локални теми, обично немате проблем. Но ако се 
занимавате со истражувачко новинарство, што, 
велам, обично ги надминува локалните рамки, тогаш 
работите не се променија. Имате, од една страна, 
многу непријатели. Од друга страна, ако работите 
професионално и бескомпромисно, луѓето почнуваат 
да ве ценат и да ве бараат. Значи, сè зависи од тоа како 
на почетокот ќе се поставите како човек и профе-
сионалец. Јас од далечните почетоци занимавање со 
новинарството го избрав овој потежок пат и иако 
работам во мала средина, се занимавам со големи 
стории кои ги надминуваат локалните рамки.

> Кои ситуации за вас беа најпредизвикувачки 
во работа?

Јас сум автор на првото новинарско истражување на 
вахабизмот во Црна Гора за независното списание 
„Поле”, и тоа во тој момент беше многу предизвику-
вачки, но и многу опасно. Собирањето на податоците 
на терен беше проследено со многу инцидентни ситу-
ации, од кои една беше доста непријатна, речиси на 
работ со физичка пресметка со човек кој не сакаше да 
се пишува за тоа. Кога завршивме, уредништвото на 
„Поле” трпеше голем притисок текстот да не се појави 
во весникот. Сепак е објавен и сè што подоцна беше 
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напишано за вахабизмот во другите медиуми, беше 
само препишување на ова истражување.
Истовремено започнав да ги истражувам и следам 
патиштата на наркотиците на север на Црна Гора, 
и дури тоа се покажа како многу ризично, бидејќи 
се работеше за двата најголеми нарко-картели во 
Црна Гора, чии седишта беа на северот на државата, 
каде што живеам. Тука се вкрстуваа патиштата на 
хероинот, кој доаѓаше од исток, и на кокаинот, кој 
доаѓаше од другата страна на Атлантикот. Водачите 
на двата нарко-картели беа Црногорци и живеа во два 
северни града. На тоа подрачје тие имаа цели мрежи 
на соработници од понизок ранг. Тоа веќе беше влез 
во осарник.

> Двапати животот ви беше загрозен поради 
она што го објавувате. Дали и колку закани 
имало и пред тоа?

Да, да. Пред нападот во 2007 година, кој се квали-
фикуваше како обид за 
атентат, добив две отво-
рени закани. Сè што се 
случи после тоа ме научи 
да пред да започнам со 
некакво посериозно 
истражување, направам 
проценка на ризик. Кого 
го истражувате, со кого е 
поврзан, од кого можете да 
бидете загрозени. И после 
тоа да бидете исклучително 
внимателни и да ги научите 
основите на „безбедносната 
култура”, односно основ-

Пред нападот во 
2007 година, кој се 
квалификуваше како 
обид за атентат, добив 
две отворени закани. 
Сè што се случи 
после тоа ме научи да 
пред да започнам со 
некакво посериозно 
истражување, 
направам проценка на 
ризик
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ните мерки за самозаштита што треба да ги преземете 
и за што треба да се грижите. Пред да се случи првиот 
напад, не размислував многу за тоа. После тоа, сепак, 
никогаш, да речеме, не дозволувам некој да влезе во 
колата со мене сè додека не ја стартувам сам. Кога се 
чинеше дека тоа е премногу параноично, ми фрлија 
експлозивна направа покрај автомобилот, само десет 
минути откако излегов со ќерка ми и го паркирав 
пред куќата. Постојат многу други мерки на претпаз-
ливост и внимание што мора да се преземат заради 
личната безбедност и безбедноста на семејството.

> Дали некогаш сте се чувствувале заштитени 
од државата?

Во еден момент работите беа толку комплицирани за 
мене и после безбедносна проценка ми беше доделено 
обезбедување. Три години не можев да одам никаде, 
ниту на работа, ниту на кафе, ниту во продавница, 
ниту на прошетка со семејството, без придружба на 
двајца полициски службеници.  Би можел да кажам 
дека бев опуштен во тој период, но тоа е многу тежок 
живот и не би му го посакал тоа на никого.

> Ја тужевте државата Црна Гора затоа што не 
ги најде луѓето кои се обидоа да ве убијат. Ја 
добивте таа пресуда. Како се решивте на тој 
чекор?

„Притисок” да ја тужам државата за неефикасна 
истрага на мене изврши директорката на невладината 
Акција за човекови права од Подгорица Теа Горјанц 
Прелевиќ, која се заинтересира за мојот случај. Од 
тој момент веќе не бев оставен на самиот себе и се 
чувствував многу подобро.
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Таа успеа да ја најде лондонската организација за 
правна поддршка на новинарите и новинарките – 
Иницијативата за правна одбрана на медиумите 
(Media Legal Defence Initiative – MLDI), за да ја финан-
сираме тужбата и судските постапки. Никогаш тоа 
не би можел да го сторам сам. Таа и мојот адвокат 
Далибор Томовиќ ми влеваа надеж дека можеме да го 
добиеме случајот. За жал, тоа беше, да кажам, сим-
болична материјална сатисфакција, но не и правда. 
Правдата би требало да биде задоволена кога осом-
ничените за обидот за убиство, налогодавачите и 
извршителите, за кои немаше доволно материјални 
докази, би се нашле на обвинителна клупа.

> Како се чувствувавте кога беше објавено 
дека пресудата е во ваша корист?

Бев задоволен некое време. Но тогаш дојде разочару-
вањето, кога сега веќе бившиот министер за правда 
и директорот на полицијата објавија дека случајот 
со нападот врз мене од 2007 година не може да се 
реши поради пропусти во истрагата и голем проток 
на време. Ја добивме државата, но случаите, и едниот 
и другиот, останаа нерешени до денес и без многу 
надеж дека некогаш ќе имаат кривично-правен епи-
лог.

> Дали размислувавте да се откажете од 
вашата новинарска професија?

Јас сум дипломиран новинар и магистер по социоло-
гија на културата. Значи, новинарството е професија 
која знам да ја работам, како никоја друга, и после сè 
немам друг избор освен да продолжам како ништо да 
не се случило. Не можам да кажам дека не размислу-
вав да го напуштам новинарството, но немав друг 
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избор освен да ја напуштам 
државата и некаде да садам 
цвеќиња, а тоа не го сакав.

> Дали би им советувале 
на новите генерации да 
се занимаваат со оваа 
работа?

Секако. На некој чуден 
начин мислам дека нови-
нарството, и покрај сите 
ризици, е професија што на 
човекот му дава можност 

да се изрази како личност и да го оствари она што се 
нарекува автентично постоење.

> Со оглед на последните случувања во 
Црна Гора, односно промената на владата по 
30-годишното владеење на Демократската 
партија на социјалистите на Мило Ѓукановиќ, 
како е да се биде новинар во таа земја денес?

Она што првенствено го очекувам е да создадеме 
амбиент за слободно работење на медиумите и 
слободно и безбедно работење на новинарите, пред 
сѐ на истражувачите. Старите власти во Црна Гора 
оставија зад себе тешка хипотека нерешени најтешки 
случаи на напади врз новинари, од кои еден, како 
што знаете, беше трагичен (убиство на директорот и 
главниот уредник на весникот „Дан” Душко Јовано-
виќ – прим. ур.). Не знам дали сега може тука нешто 
да се промени. Не сакам да негувам лажни надежи и 
лажен оптимизам.

Не можам да кажам 
дека не размислував 

да го напуштам 
новинарството, но 
немав друг избор 

освен да ја напуштам 
државата и некаде да 
садам цвеќиња, а тоа 

не го сакав
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> Александар 
Васовиќ

Работел за Радио Белград, Радио Б92, Балканската 
истражувачка новинарска мрежа – БИРН и 

агенцијата Асошиејтед прес. Сега работи за Ројтерс. 
Известуваше од бојните полиња во Југославија, Ирак, 

Авганистан, Украина и од Балканската рута за време 
на егзодусот на бегалците од Сирија и Авганистан. 

Објави книга со приказни од бојното поле во Украина 
и геополитички готвач.

> Кои ситуации за вас професионално беа 
најпредизвикувачки?

Најпредизвикувачкото нешто беше да се претстави 
слика која има многу графички, тешки детали да биде 
точна и да не е вулгарна. Сè се сведува на употре-
бата на зборови. Еден пример е бомбардирањето на 
Сурдулица (град во јужна Србија, 1999 година). Како 
да се опише сцената каде спасувачите од една целосно 
уништена куќа извлекуваат остатоци од тело? Кои 
зборови треба да се користат за таа сцена  да биде 
еднакво силна, а да не биде вулгарна? Или, на пример, 
како да разговарате со бегалците а не да го нарушите 
нивниот интегритет, да го задржите својот, човечки 
и професионален, и да се види сето тоа во сторија 
што ќе ја напишете и што некој ќе ја прочита, за да 
разбере каква порака сакате да пратите и да се види 
поширока слика на сето тоа. Уредниците многу ми 
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помогнаа во тоа. Научив да не претерувам со описите, 
бидејќи не е сè, што би рекле Американците, „blood 
and gore”.

> Ги следевте војните во својата земја и во 
странство. Дали предизвиците беа исти?

Кога следите војна во вашата земја, тоа директно 
влијае на вас. Не можете да очекувате од себе да 
останете рамнодушни во таква ситуација. Од друга 
страна, еднаш кога ќе поминете низ тоа, тогаш секој 
следен пат ви е „веќе видено”, но емпатијата не исчез-
нува. Ние овде живеевме со војната, а тоа ве погодува 
на милион лични нивоа. Треба да најдете начин да 
си објасните дека ќе бидете професионални, а тоа е 
страшно тешко.
Деведесеттите години во Б92 направивме една, според 
мене, многу добра работа (не го сторивме тоа свесно, 
но мислам дека се покажа добро), а тоа е да се оби-
дувавме барем дневното покривање на настаните да 
го „исушиме” што е можно повеќе, а потоа целосно 
им се посветувавме на илустрациите и на поширо-
ката слика, во други форми. Беше важно сосема да 
се „излади” барем едно ниво, за да имаме психичка 
подготвеност да се соочиме со сите други.

> Како се справивте со траумите и дали во тоа 
имавте помош од редакциите?

Ги преживеавме деведесеттите така што многу збо-
рувававме едни со други. Им станувавме досадни на 
луѓето, но токму тоа му помогна на еден дел од нас да 
не добие сериозен посттрауматски синдром (ПТСН). 
Во агенцијата каде што работам сега на ова му се 
пристапува многу сериозно – имаме групи за совету-
вање и можност да побараме терапевт.
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> Како се подготвува за теренот? Денес 
новинарите честопати се водат со тоа дека 
сè е онлајн и дека може лесно да се совлада, 
што подоцна се рефлектира во неразбирлив 
контекст и други грешки.

Има новинари кои ги работат домашните задачи, а 
има и такви кои едноставно не ги работат. На крајот 
тоа се гледа во финалниот производ. Прво се читаат 
сите достапни вести од сите можни извори во послед-
ната година или најмалку 
шест месеци, се гледа сè што е 
достапно од видео-снимките, 
се разговара со колегите. Би 
било добро да се потсетиме 
или да ги научиме основите 
на историјата и културата на 
земјата или регионот кој не 
интересира. Задолжително е 
да се разговара со колегите што биле на терен или се 
таму, како и со аналитичарите или дипломатите. Исто 
така, добро е да се разговара со луѓе кои патувале по 
некоја друга работа или живееле таму, т.е. сè уште 
таму живеат.
Мојот последен конфликт беше во врска со Украина. 
Беше јасно кој се обиде да се подготви, да научи за 
културата, спортот, готвењето. Не е потребно само 
да се има предзнаење за паравојските, туку и за тоа 
зошто се случуваат некои работи. Од една страна 
имате такви луѓе, а од друга има и такви кои како да 
„паднале од небото” – за нешто јавуват точно, а за 
нешто ја утнуваат поентата. На крајот, има и такви 
кои доаѓаат со изработена домашна задача, но имаат 
однапред подготвени резултати од натпреварот.

Кој е јавниот интерес?
„Ако кажам дека надвор 
е сончево, а ти дека врне, 
работата на новинарот е да 
излезе и да провери.”
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> Дали има разлика во занимавањето со 
новинарството денес во споредба со времето 
кога почнувавте да се занимавате со оваа 
работа?

Многу нешта зависат од уредникот. Уредникот од 
некој млад човек изделкува некој што ќе има профе-
сионална сила. Тешко е да се создадат добри новинари 
со уредници кои не се занимаваат со нивното обра-
зование. Едукацијата не е она што го правиме. Едука-
цијата се одвива секој ден во редакцијата. Колку пати 
ми се случи некој да ми го фрли текстот или да ми ја 
згужва лентата, да ме пушти да се помачам и на крајот 
да ми објасни. Имаше ефект, колку и да звучеше грдо. 
Уредникот ве тера да работите на себе. Како може 
уредникот сега во еден многу квалитетен веб-медијум 
кој се натпреварува со конкуренцијата, а има малку 
луѓе, да има време да му го фрли текстот на некој во 
виртуелниот кош и да каже: „Напиши повторно!”
Забележав и тоа го нарекувам проклетство на Гугл, 
децата сѐ помалку се љубопитни. Малку читаат. 

Имаме сè на Гугл, сè е 
соџвакано. Наидував на 
проблем да не сакаат да 
пребаруваат, тие ги при-
маат работите какви што 
се, ќе направат извештај, 
ќе го пуштаат и не одат 
понатаму. Малкумина од 
нив гледаат поширока 
слика, поставуваат потпра-
шања, размислуваат што би 
можело да се најде, ископа, 
извади и што е зад приказ-
ната.

Новинарите почнаа 
да се однесуваат 
како читателите. 

Современиот читател 
ретко чита повеќе 
од триста зборови 

и ги чита првите 
три пасуси. Тогаш и 

новинарите почнаа да 
се однесуваат така
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Новинарите почнаа да се однесуваат како читателите. 
Современиот читател ретко чита повеќе од триста 
зборови и ги чита првите три пасуси. Тогаш и нови-
нарите почнаа да се однесуваат така. Добро е, од една 
страна, тоа е закон на пазарот, но тогаш ваша работа 
е да ставите што повеќе информации и да поставите 
што можно повеќе прашања. Децата не го прават тоа, 
затоа што никој не ги турка тоа да го прават.

> Во која мерка тогаш можеме да зборуваме 
за професионален интегритет?

Можеме, но го нема многу затоа што медиумската 
сцена е загадена, насекаде е загадена. Се разбира, 
бројот на луѓе кои работат како што треба е рела-
тивно голем.

> Што е причината?

Проклетството на Интернетот. Сега секој со мобилен 
телефон и пристап до Интернет може да стане извес-
тувач. А, пред сè, негативната кадровска селекција – 
феномен што барем во овој дел од светот датира уште 
од времето на социјализмот.

> Дали позицијата на новинарите се менуваше 
за сите овие години?

Кога започнав да ја работам оваа работа, од новинар 
се бараше да биде општествено-политички работник, 
па се боревме да не бидеме тоа, туку новинари, па во 
круг... Мислам дека ситуацијата е полоша сега отколку 
порано, на пример, пред 30 години.

> Со позитивните промени што ги донесоа 
социјалните мрежи, дојде и до ширење на 
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пропаганда и непроверени информации. Колку 
медиумите се соучесници во сето ова?

Многу нив потклекнаа на катастрофалните ефекти 
од земањето здраво за готово. На пример, некој во 
поскоро време објави вест дека Ратко Младиќ (осу-
ден во Хаг за воени злосторства од 90-тите) починал. 
Се покажа дека тоа го објавил некаков италијански 
новинар кој се занимава со сатира. Мал број медиуми 
прво ја проверија веста и за осум секунди открија 
дека не е точна. Ова се работи што се погубни за про-
фесијата.

> Кои се најчестите проблеми во 
новинарството во Србија?

Ќе цитирам колега од 90-тите години на минатиот 
век: „За мене не е проблем да добијам интервју со Бил 
Клинтон (поранешен претседател на САД). Се ста-
вив на листа на чекање, па еден ден ќе ме повикаат. 
За мене е проблем да добијам интервју од локалниот 
претседател на Социјалистичката партија на Србија 
(во тоа време владејачката партија – прим. ур.) од 
Сурдулица”. Локален новинар не е во можност да 
добие информации затоа што со години и децении е 
создавана клима во која претставниците на власта се 
кријат од медиумите. Новинарот сега има проблем да 
добие информација која е јавен податок. На крајот, 
тука се притисоците врз новинарот од едната, од 
другата или од петтата страна, но тоа е проблем на 
оној кој ја извршува работата – дали ќе подлегне на 
притисоците или не.
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> Дали има разлика во работењето во Радио 
Б92 и медиумите во кои потоа работевте?

На Б92 се обидовме да се придржуваме до сите 
стандарди и во најголем дел успеавме. Во сите други 
редакции каде што подоцна работев, професионал-
ните стандарди беа највисоки можни. Постојат многу 
разлики во однос на техничката опрема, логистика, 
планирањето и безбедноста на теренот. Радио Б92 
не беше голем систем и страдаше од сите проблеми 
што произлегуваат од тоа. Материјална точност и 
непристрасност, одговорност за напишаното, почи-
тување на етиката и моралот се работите на кои оваа 
работа мора да почива, бидејќи во спротивно го губи 
своето значење.

> Колку беше тешко да се создаде таков 
медиум во време на војни, санкции, притисок?

Б92 го направивме како што знаевме и умеевме – со 
што имавме. Беше добро додека траеше.

> Освен извештајот од Украина, испробавте 
и друга форма – раскази, цртички за обични 
луѓе од бојното поле. Дали новинарството нуди 
доволно простор да изразиме сè што гледаме 
и чувствуваме во кризни ситуации?

Ги пишував тие и некои други работи затоа што имав 
потреба да им објаснам на моите пријатели (Фејсбук) 
како сето тоа изгледа, а да не е агенцијски извештај. 
Потоа истите тие другари ме натераа да го објавам тоа 
како книга. Новинарството се смени затоа што светот 
многу се забрза. Сè помалку има простор за детали 
и нивно толкување, бидејќи јавноста има сè помалку 
трпение за тоа.
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